ACTA NÚMERO 3/19
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia catorze de març 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, En Àngel Castillo i Vallcorba, Na Maria Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia
Formatger, i els regidors 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 ja s’ha arribat al Ple de març i es
continua amb representants democràticament escollits a la presó o a l’exili, així com líders
d’entitats sobiranistes també a la presó, i a dos dies de la manifestació a Madrid per
reivindicar el dret a l’autodeterminació i que votar no és mai delicte.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?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/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=74.0

Finalitzada la lectura, tornen a entrar a la sala la regidora Sra. Castillo i el regidor Sr. Planas.
El Sr. Alcalde, transcorregut el minut de silenci, comenta que aquest minut convida a la
reflexió, que ens trobem a les portes d‘aquesta primavera electoral, que serà intensa per tots
plegats, i que en Junta de Portaveus, un dels temes parlats, és la data del Ple extraordinari pel
sorteig dels membres de les meses electorals, que es farà l’1 d’abril.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=165.0

_____

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 14/02/2019.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=223.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el Ple.
2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ DE PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ
D’EXPLOTACIÓ DE LA ZONA VERDA DE CAN JALPÍ.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=264.0

El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, exposa breument el contingut 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.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 21/01/19, a més d’una rebaixa del cànon,
va acordar l’última pròrroga de dos anys de la concessió a finalitzar en data 29 de febrer de
2021 (que suposaven un total de 14 anys de concessió).

_____

Atès que en data 28/02719, amb registre 1213/2019, el representant de l’empresa
concessionària presenta escrit en el qual manifesta desacord amb la resolució pressa pel Ple ja
que consideren que són concessionaris fins l’any 2032 i que no fer-ho els suposa un perjudici
econòmic ja que no han finalitzat l’amortització de les inversions fetes.
Vist l’informe de secretària de data 4/03/19, sobre la petició formulada.
Considerant que el termini màxim del contracte determinat al plec de clàusules era de 15 anys
i que sembla que hi ha un error a les pròrrogues, doncs determina que s’han de donar de dos
en dos anys, desprès del 10 anys inicials, fent impossible arribar a 15 anys.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Estimar, en part, l’al·legació formulada pel representant de l’empresa Aventura Parc
Jelpi SL., Sr. J. Comas, i acordar que l’última pròrroga pugui completar els 15 anys de
contracte que preveia el plec de clàusules de la licitació de la concessió del servei per a la
gestió i explotació de la zona verda de Can Jalpí per a la instal·lació d’un parc d’aventures,
finalitzant aquest contracte el 29 de febrer de 2022.
Segon.- Desestimar l’al·legació per quant la concessió pugui ser fins l’any 2032, ja que
l’apartat IV del contracte signat (igual que ho deia al Plec) determinava que la durada de la
concessió adjudicada serà de deu anys, i aquest podrà prorrogar-se tàcitament per períodes
de dos en dos, fins a un màxim de 15 anys, si cap de les parts no el denuncien amb una
antelació mínima de sis mesos abans de la data de la seva finalització o de qualsevol de les
seves pròrrogues; per tant, no es pot interpretar que el termini és de deu anys més quinze, ja
que això faria un total de 25 anys i no els 15 determinats al Plec i el que proposa el
representant de l’empresa és una modificació de contracte.
A més, en el cas del contracte que s’examina, el Plec de clàusules incloïa un apartat final
anomenat:
INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE, en el qual determinava que: l’Ajuntament té la prerrogativa
d’interpretar el contracte i resoldre els dubtes que n’ofereixi el compliment, sense perjudici
del tràmit obligatori d’audiència al contractista; per tant, en el cas de dubtes, el concessionari
podria haver consultat a l’Ajuntament.
Finalment indicar que, en la gestió de serveis a través de concessió, com és el cas, el
concessionari, segons les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, incorporen el concepte
europeu de “risc operacional”. Així, en la concessió, el contracte implica la transferència al
concessionari d’aquest risc operacional en l’explotació de les obres o dels serveis; això suposa
_____

que no existeix garantia que el concessionari vagi a recuperar les Inversions realitzades ni vagi
a cobrir los costes en els que incorri com a conseqüència de l’explotació objecte de la
concessió.
Tercer.- Notificar el present acord al concessionari indicant els recursos procedents en dret.”
Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=291.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=460.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=534.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, sobre el sentit del vot i comentant que
haurà de marxar abans de finalitzar el Ple, per motius personals:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=696.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=734.0

El Sr. Alcalde dona pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):
Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=798.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=841.0

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

_____

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/19.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=858.0

El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, exposa breument el contingut i llegeix,
resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Es considera convenient dur a terme una modificació de crèdits a aprovar pel Ple per tal de
realitzar ajustos en les previsions pressupostàries segons s’estima oportú per atendre les
necessitats detectades en el capítol 1 del pressupost.
La regidoria de recursos humans ha sol·licitat una modificació de crèdits per tal d’incrementar
el capítol 1 del pressupost, després que s’hagin aprovat els Pressupostos Generals de l’Estat
on s’indica un increment dels sous del personal, que es pot finançar amb el fons de
contingència.
Vist que es fa necessari realitzar una modificació del pressupost municipal a aprovar pel Ple,
per tal de donar cabuda a les necessitats detectades, les quals es consideren inajornables de
caràcter no discrecional i no estaven previstes al Pressupost inicialment aprovat, i garantir una
correcta execució del pressupost municipal.
Tenint en compte el que determina l’informe 33/19 d’Intervenció de data 07/03/19.
La Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 02/19, per un import total de 230.950,00
euros, segons els annexos adjunts:
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
ALTA CRÈDITS

BAIXA CRÈDITS

430 1532 61900 INVERSIONS A LA VIA PÚBLICA

60.500,00

530 920 62900 PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019

60.500,00

430

25.000,00

530 920 62900 PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019

25.000,00

26.500,00

530 920 62900 PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019

26.500,00

530 920 22699 PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019

15.000,00

165 62300 INVERSIONS ENLLUMENAT PÚBLIC

430 1533 62500 MOBILIARI URBÀ
820

320 22609 ACTIVITATS LÚDIQUES D'EDUCACIÓ

5.000,00

440

338 22609 ACTIVITATS I FESTES DE JOVENTUT

5.000,00

840
640

338 22699 ALTRES FESTES
231 48000 SUBVENCIÓ A L'ESPLAI MARE DE DEU DEL REMEI CIF - G58273194-

5.000,00
3.000,00 €
130.000,00 €

_____

230 430 20200 LLOGUER DE LOCAL PER A PROMOCIÓ ECONÒMICA

3.000,00
130.000,00

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
ALTA CRÈDITS

BAIXA CRÈDITS

620

340 62500 MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE

7.500,00

530 920 62900 PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019

7.500,00

820

320 63200 INVERSIONS EQUIPAMENTS D'ENSENYAMENT

25.000,00

530 920 62900 PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019

20.000,00

121

920 62601 MATERIAL INFORMÀTIC INVENTARIABLE- P. PARTICIPATIU

10.500,00

230
230

430 22603 FIRA DE NADAL
430 48002 SUBVENCIÓ VOLUNTARIS D'ARENYS DE MUNT- G64253065

5.000,00
6.000,00

230

430 48003 SUBVENCIÓ PENYA BARCELONISTA ARENYS DE MUNT- G60170933

1.500,00

530 920 22699 PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019

5.000,00

530 920 62900 PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019

10.500,00

530 920 22699 PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019
920 920 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
230 430 20200 LLOGUER DE LOCAL PER A PROMOCIÓ ECONÒMICA

750,00
5250,00

920 491 22700 MANTENIMENT I MODERNITZACIÓ PÀGINA WEB

1250,00

230 430 20200 LLOGUER DE LOCAL PER A PROMOCIÓ ECONÒMICA
230

430 46600 APORTACIÓ XARXA MUNICIPIS ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

450,00

5.000,00

230 430 20200 LLOGUER DE LOCAL PER A PROMOCIÓ ECONÒMICA

55.950,00

250,00
450,00
55.950,00

SUPLEMENT DE CRÈDITS
ALTA CRÈDITS
Org.

_____

Pro.

BAIXA CRÈDITS
Eco.

Descripció

Import

120

130 12003 SOUS DEL GRUP C1 -POLICIA-

120

130 12006 TRIENNIS -POLÍCIA-

120

130 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -POLÍCIA-

1.854,02

120

130 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -POLÍCIA-

5.540,22

120

130 15100 GRATIFICACIONS -BOSSA HORES POLICIA-

2.667,60

120

130 16000 SEGURETAT SOCIAL.-POLÍCIA-

3.610,82

120

151 12000 SOUS DEL GRUP A1-SERVEIS TÈCNICS-

362,74

120

151 12001 SOUS DEL GRUP A2-SERVEIS TÈCNICS-

313,60

120

151 12006 TRIENNIS -SERVEIS TÈCNICS-

137,20

120

151 12103 ALTRES COMPLEMENTS -PERLLONGACIÓ, COORDINACIÓ-

120

151 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - URBANISME -

448,37

120

151 16001 SEGURETAT SOCIAL - URBANISME -

134,51

120

163 10100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - DIRECTIU BRIGADA-

362,74

120

163 10101 ALTRES REMUNERACIONS -DIRECTIU BRIGADA-

223,02

120

163 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES -BRIGADA-

292,50

120

163 13003 ALTRES COMPLEMENTS -BRIGADA-

130,68

120

163 16000 SEGURETAT SOCIAL - DIRECTIU BRIGADA -

175,73

120

170 12000 SOUS DEL GRUP A1 -MEDI AMBIENT-

181,30

120

170 12006 TRIENNIS - MEDI AMBIENT -

120

170 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -MEDI AMBIENT-

120

170 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -MEDI AMBIENT-

179,06

120

170 16000 SEGURETAT SOCIAL -MEDI AMBIENT-

140,37

120

231 12005 SOU GRUP E -ASSIST. SOCIAL-

179,34

120

231 12006 TRIENNIS -ASSIST. SOCIAL-

120

231 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -ASSIST. SOCIAL-

120

231 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -ASSIST. SOCIAL-

120

231 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES -BENESTAR SOCIAL-

120

231 13002 ALTRES REMUNERACIONS -SOCIAL-

120

231 16000 SEGURETAT SOCIAL -ASSIST. SOCIAL-

130,45

120

231 16001 SEGURETAT SOCIAL -BENESTAR SOCIAL

706,31

120

323 12005 SOUS DEL GRUP E -FUNCIONAMENT ESCOLES-

358,68

120

323 12006 TRIENNIS - FUNCIONAMENT ESCOLES-

101,92

120

323 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -FUNCIONAMENT ESCOLES-

140,84

120

323 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -FUNCIONAMENT ESCOLES-

394,24

120

323 16000 SEGURETAT SOCIAL -FUNCIONAMENT ESCOLES-

298,70

120

330 12001 SOUS DEL GRUP A2 -CULTURA-

313,60

120

330 12003 SOUS DEL GRUP C1 -CULTURA-

235,48

120

330 12006 TRIENNIS -CULTURA-

106,96

120

330 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -CULTURA-

281,26

120

330 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -CULTURA-

490,84

120

330 16000 SEGURETAT SOCIAL -CULTURA-

428,44

120

430 12004 SOUS DEL GRUP C2 - COMERÇ I TURISME -

196,00

120

430 12006 TRIENNIS - COMERÇ I TURISME -

120

430 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ - COMERÇ I TURISME -

120

430 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC - COMERÇ I TURISME -

3.767,68
874,16

85,80

24,22
83,30

26,88
70,42
158,20
2.354,38
95,28

23,52
85,12
149,24

Org. Pro.

Eco.

Descripció

730 929 50000 FONS DE CONTINGENCIA DE LA LLEI ORGANICA 2/2012

Import
45.000,00

120

430 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - COMERÇ I TURISME -

695,52

120

430 16000 SEGURETAT SOCIAL - COMERÇ I TURISME -

136,17

120

430 16001 SEGURETAT SOCIAL - COMERÇ I TURISME -

208,65

120

491 12001 SOUS DEL GRUP A2 -RÀDIO-

313,60

120

491 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -RÀDIO-

121,80

120

491 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -RÀDIO-

136,22

120

491 16000 SEGURETAT SOCIAL -RÀDIO-

120

920 10000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES -COORDINACIÓ-

120

920 12000 SOUS DEL GRUP A1 - ADM. GRAL. -

725,48

120

920 12003 SOUS DEL GRUP C1 -ADM. GENERAL-

470,96

120

920 12006 TRIENNIS -ADM. GENERAL-

264,32

120

920 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.-ADM. GENERAL INF.-

700,14

120

920 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL LABORAL

120

920 15000 PRODUCTIVITAT -SUBSTITUCIONS-

168,75

120

920 15100 GRATIFICACIONS FUNCIONARIS

135,00

120

920 16001 SEGURETAT SOCIAL -COORDINACIÓ-

418,86

120

920 16002 SEGURETAT SOCIAL - ADM. GENERAL INF. -

210,04

120

925 12004 SOUS DEL GRUP C2 - ATENCIÓ ALS CIUTADANS -

196,00

120

925 12005 SOUS DEL GRUP E - ATENCIÓ ALS CIUTADANS -

179,34

120

925 12006 TRIENNIS - ATENCIÓ ALS CIUTADANS -

120

925 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ - ATENCIÓ ALS CIUTADANS -

170,24

120

925 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC - ATENCIÓ ALS CIUTADANS -

380,94

120

925 16000 SEGURETAT SOCIAL - ATENCIÓ ALS CIUTADANS -

295,43

120

931 12000 SOUS DEL GRUP A1 -INTERVENCIÓ-

362,74

120

931 12001 SOUS DEL GRUP A2 -INTERVENCIÓ-

313,60

120

931 12003 SOUS DEL GRUP C1 -INTERVENCIÓ-

470,96

120

931 12004 SOUS DEL GRUP C2 -INTERVENCIÓ-

196,00

120

931 12006 TRIENNIS -INTERVENCIÓ-

110,32

120

931 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -INTERVENCIÓ-

120

931 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -INTERVENCIÓ-

120

931 12103 ALTRES COMPLEMENTS -COORDINACIÓ INTERVENCIÓ-

120

931 16000 SEGURETAT SOCIAL -INTERVENCIÓ-

171,48
1.299,78

22,50

58,24

679,00
1.050,14
95,28
954,83

120 1532 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - BRIGADA VIES PÚBLIQUES-

2.450,76

120 1532 16000 SEGURETAT SOCIAL -BRIGADA VIES PÚBLIQUES

1.163,48

120 9231 12005 SOUS DEL GRUP E -PADRÓ120 9231 12006 TRIENNIS -PADRÓ120 9231 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -PADRÓ120 9231 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -PADRÓ120 9231 16000 SEGURETAT SOCIAL -PADRÓ-

179,34
44,80
70,42
288,26
174,85
45.000,00

45.000,00

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits durant quinze dies al BOPB i a la seu
electrònica de l’Ajuntament, segons estableix l’article 169 del TRHL de forma que quedarà
elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no hi ha reclamació contra la mateixa i
entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació definitiva.”
Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=881.0

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/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=1210.0

Intervenció del regidor Sr. Tarrés, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=1310.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=1536.0

Incís del Sr. Alcalde sobre aquesta proposta de modificació de crèdits i els seus objectius:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=1726.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=1749.0

El Sr. Alcalde dona pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):
Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=1807.0

Intervenció del regidor Sr. Tarrés:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=2024.0

Intervenció del regidor Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=2180.0

El Sr. Alcalde dona pas al tercer torn d’intervencions (contrarèpliques):
Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=2312.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=2335.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, En Àngel
Castillo i Vallcorba, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors
En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na Fuentsanta Maria Ballester i Jiménez i Na Núria
Paituví i Soriano, dels grups ERC i CUP; tres abstencions, dels regidors En Lluís Campasol i
_____

Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes i Na Lourdes Paituví i Colomer, del grup PDeCAT; i dos vots
en contra, dels regidors Na Àngels Castillo i Campos i En Ramon Planas i Freixas, dels grups
PSC i PP.
Abandona la sessió el regidor Sr. Planas.
4.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I
SOSTENIBLE.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=2365.0

El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, exposa breument el contingut, afegeix que prové
d’una proposta de la CUP del juny de 2017, a través de la regidora Sra. Ballester, i llegeix,
resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“En un context com l’actual, quan tot just es deixa enrere un període de crisi en què les
polítiques públiques de promoció econòmica i d’ocupació aplicades fins ara s’han mostrat
insuficients, es fa palesa la necessitat d'explorar un nou model de desenvolupament territorial
que mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i
humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania.
El fet que les iniciatives de l’economia social i solidària neixen per l'empenta dels mateixos
veïns i veïnes, no prioritzen el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat social,
s’organitzen de manera democràtica i actuen amb compromís social i ambiental, les fa
especialment indicades perquè els ajuntaments i altres ens locals impulsin aquest nou model
de desenvolupament territorial.
En aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer empresa ha crescut
quantitativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A Catalunya, hi ha milers
d’iniciatives de tota mena: cooperatives agràries i industrials, però també moltes d’altres que
donen serveis a les persones i les empreses, cooperatives que agrupen comerciants i altres
professionals, grups de consum agroecològic, projectes d’economia col·laborativa, entitats de
comerç just i de turisme responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp
social, finances ètiques, empreses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de
criança compartida, bancs de temps, monedes socials, etc.

_____

De fet, aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament local; perquè creen llocs de
treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten serveis locals a productors, consumidors i
treballadors, i perquè tot això ho fan, a més, promovent l’acció ciutadana i reforçant els
vincles comunitaris.
És voluntat de l’Ajuntament contribuir al creixement de l’economia social i solidària al nostre
municipi com al conjunt del país a partir del diàleg permanent amb els seus actors tot
articulant espais comuns entre els ens locals que ens permetin compartir línies de treball,
bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos.
L’Ajuntament és coneixedor de la declaració "Cap a una Xarxa de Municipis per l'Economia
Social i Solidària" sorgida de la Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària
del 22 i 23 d'octubre de 2015 a Barcelona així com del treball que representants de diferents
municipis de Catalunya han vingut desenvolupant fins a la constitució de la nova associació
Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària el 17 de maig de 2017 a Barcelona i vol
formar part de la mateixa.
Atès el que determina el 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; l'article 2 .6 de la Llei orgànica 1/2002, de 22
de març , reguladora del dret d’associació i la Disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, reconeixen el dret de les entitats locals a
constituir associacions i adherir-se a les mateixes.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l'adhesió del municipi d’Arenys de Munt com a membre de ple dret de
l'Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària. Aquesta adhesió no es farà
efectiva fins l’aprovació definitiva i publicació de la modificació de crèdits que dona cobertura
a la quota a abonar.
Segon.- Acceptar els text dels Estatuts que regeixen l’Associació esmentada, i que consten
com annex a l’expedient.
Tercer.- Designar el Sr. Josep Sánchez i Camps, com a representant titular de l'Ajuntament
d’Arenys de Munt a l'Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària.

_____

Quart.- Aprovar una despesa de 450,00 euros de l’aplicació 230 430 46600 per l’abonament
de la quota la qual serà efectiva a partir de l’aprovació definitiva i publicació de la modificació
de crèdits 2/2019.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la l'Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i
Solidària, per a què procedeixin a la corresponent acceptació de l'Ajuntament com a nou
membre de l'Associació.”
Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=2399.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció de la regidora Sra. Ballester, per al·lusions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=2543.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=2634.0

Intervenció de la regidora Sra. Lourdes Paituví, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=2707.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=2804.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors presents en el
Ple.
PART DE CONTROL
5.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A LA CAMPANYA FEMINIST EUROPE (FEM_EU
2019).
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=2828.0

_____

La regidora Sra. Lourdes Paituví llegeix aquesta declaració:
“Davant les properes eleccions al Parlament Europeu, al maig de 2019, la campanya FEMINIST
EUROPE (FEM_EU2019) creu que es necessari el debat, reflexió i participació de la ciutadania
entorn l’aportació de les dones en la construcció d’Europa i la necessitat d’incidir per garantir
els drets humans de les dones i assolir una igualtat de gènere efectiva, com a focus
imprescindible per construir el futur d’Europa, des d’un dels seus valors fonamentals i que
afecta a tots els àmbits de la societat.
Teixint una aliança entre el moviment feminista i europeista, unint esforços per incorporar la
mirada feminista en l’àmbit europeu i les seves institucions, des d’un moviment plural i amb la
voluntat d’anar sumant.
La campanya FEM_EU és una iniciativa plural i transversal i que té com objectiu sumar,
difondre i sensibilitzar, vol incidir perquè la futura agenda política europea, incorpori com a
prioritat garantir els drets humans de les dones.
És molt important la vessant del món local i els seus governs municipals, per la qual cosa, tant
la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) com l'Associació Catalana de Municipis (ACM)
hi ha donat suport.
Creiem que una societat de drets i equitat per totes les persones no serà possible mentre:
El 51% de la població de la Unió Europea, les dones, segueixin patint una discriminació
continuada en tots els àmbits de la vida, com per exemple:
- 16,2% bretxa salarial de gènere
- 40% bretxa en pensions de gènere
- 1 de cada 3 dones ha patit violència física o sexual
Pels motius exposats, el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt DECLARA:
Primer.- Donar suport a la campanya de FEMINIST EUROPE (FEM_EU2019).
Segon.- Promoure l'organització d'un acte al municipi que reculli aquests objectius.
Tercer.- Impulsar des de l’Ajuntament el suport a la campanya de les associacions del
municipi.

_____

Quart.- Participar activament en la campanya FEM_EU2019 a través de les xarxes socials.”
Intervenció de la Sra. Lourdes Paituví:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=2880.0

6.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER CONSIDERAR EL MUNICIPI D’ARENYS DE MUNT
ANTIFEXISTA I A FAVOR DE LA CONVIVÈNCIA I LA DIVERSITAT.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=2990.0

La regidora Sra. Ballester llegeix aquesta declaració:
“Aquest any es commemora 80 anys de l’acabament oficial de la guerra civil, tombant un
sistema democràtic republicà i donant inici a l’etapa del franquisme que ha suposat a l’estat
espanyol la pèrdua de drets i llibertats de la societat, amb la repressió i execució de milers de
dissidents republicans i antiautoritaris, així com la persecució i la pressió social cap als
familiars dels dissidents. Des de llavors fins a l’actualitat sempre han existit entitats i
col·lectius de caràcter feixista i autoritari, però sempre representant una part residual de la
societat.
És notori l'augment d'agressions per part de grupuscles feixistes que hi ha hagut a Catalunya
des del 2017, i especialment al 2018, on segons dades oficials del Conseller d’Interior Miquel
Buch, des del maig fins al juliol de 2018, n’hi ha hagut 178 atacs ideològics, la immensa
majoria provinents de sectors neofeixistes i d’extrema dreta. Recordem els atacs i agressions
en municipis veïns molts propers, Canet de Mar i Arenys de Mar, entre els més destacats, i
constatem que el nostre poble ha estat testimoni d’agressions de manera recurrent en els
darrers mesos amb els atacs succeïts a la riera, a l’Espai 1 d’octubre i a la façana de
l’Ajuntament.
Les agressions d’aquests grupuscles han augmentat, a la nostra vila i arreu, sense que les
detencions i les condemnes hagin sigut efectives per fer-les disminuir. Es tracta d’agressions
unidireccionals i motivades per una ideologia d'odi a la diferència política i ideològica o per
motius xenòfobs i masclistes. Entenem que hi ha recursos per expressar totes les idees
legítimes de manera democràtica i sense ús de violències i d’imposicions autoritàries, però

_____

sempre partint de la defensa de la Declaració dels Drets Humans, valor inqüestionable en una
democràcia real.
Per tot l’exposat, declarem:
Primer.- Que Arenys de Munt es declara formalment Municipi contra el feixisme i el racisme, i
en favor de la convivència en la diversitat.
Segon.- Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt promourà actes en defensa dels valors de la
democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i laborals, així com els valors de la
diversitat cultural, religiosa o de gènere.
Tercer.- Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt denegarà l’ús d’equipaments públics i la via
pública a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica, cultural,
de gènere o polític. Així com a entitats que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el
racisme o mostres d’odi al qui no pensa de la mateixa manera, en base a les resolucions
judicials existents sobre la matèria.
Quart.- Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt valorarà la possibilitat de fer una campanya
permanent de neteja de propaganda d'activitats que incitin la discriminació racial, ètica,
cultural, de gènere o de qualsevol altre tipus, evitant així que a la ciutat s'hi trobin pintades,
cartells, adhesius o fulletons publicitaris discriminatoris.
Cinquè.- Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt amb els recursos que disposa i la normativa
existent, farà el possible per prevenir i actuar en la identificació dels individus que exhibeixin
simbologia feixista o pre-constitucional a l'espai públic o que facin activitats o propaganda
d'activitats que inciti a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o ideològica.
Sisè.- Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt condemnarà formalment, en els mitjans de
comunicació o d’altres, tots els actes públics i declaracions que facin apologia del racisme, de
la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació contra els drets humans. Valors els quals són
totalment incompatibles en una democràcia real i rebutjables per la societat
Setè.- Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt, davant de qualsevol agressió feixista, racista,
masclista o LGBTIfòbica a la vila, farà una denúncia pública de suport a les persones agredides
i facilitarà els mitjans a l’abast pel suport i reparació de danys físics i morals causats a la

_____

persona agredida, valorant la possibilitat de personar-se com a acusació popular en aquests
tipus de casos.”
Intervenció de la regidora Sra. Ballester:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=3016.0

7.- INFORME D’EXECUCIÓ DEL 4T TRIMESTRE 2018
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=3268.0

El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, llegeix, resumidament, l’Informe emès per la
Intervenció municipal en data 11 de març de 2019:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=3290.0

“De forma resumida, l’estat d’execució del 4t trimestre 2018 presenta les següents xifres:

_____

TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS

9.280.537,74 €

TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES

9.301.745,90 €

La resta de documentació referida al 4t trimestre 2018 que dona compliment als punts 1,2,3 i
7 de l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012 s’inclou annexada en aquest informe.
Finalment, l’article 16.4 de l’Ordre HAP/2105/2012 cita que, abans de l’últim dia del mes
següent a la finalització de cada trimestre es remetrà l’actualització de l’informe de la
intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat i límit del deute. Així mateix, la
intervenció realitzarà una valoració del compliment de la regla de de la despesa al tancament
de l’exercici.
En compliment del mateix, el present informe procedeix a validar els controls de:
 l’objectiu d’estabilitat pressupostària
 l’objectiu de deute públic
 l’objectiu de la regla de la despesa
Objectiu d’estabilitat
L’article 15 especifica que “En el primer semestre de cada any, el Govern, mitjançant acord del
Consell de Ministres, a proposta del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques i previ
informe del Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats autònomes i de la Comissió
Nacional d'Administració Local, fixarà els objectius d’estabilitat pressupostària, en termes de
capacitat o necessitat de finançament”.
_____

L’objectiu d'estabilitat pressupostària per al 2018 és zero.
D’acord amb les xifres obtingudes del 4t trimestre, la capacitat o necessitat de finançament de
l'Ajuntament, calculada amb els criteris del SEC95, és la següent:
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT
Ingressos dels capítols 1 a 7
-Despeses dels capítols 1 a 7
Ajustaments SEC 95
Ajustament consolidació operacions entre el grup
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament

Pressupost
8.728.171
8.573.555
77.143
0
231.759

El detall dels ajustaments és el següent:
AJUSTAMENTS SEC 95 A LA CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT
GR000 Ajust per no recaptació - Cap 1
GR000b Ajust per no recaptació - Cap 2
GR000c Ajust per no recaptació - Cap 3
GR001/2 Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors
GR006 Meritament interessos (+ inicials - finals)
GR015 No execució (inexecució)
GR009 Inversions realitzades per compte de la Corporació Local
GR004 Ingressos per venda d'accions (privatitzacions)
GR003 Dividends i participació en beneficis
GR017 Operacions de permuta financera (SWAPS)
GR018 Reintegrament i execució d'avals
GR012 Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues
GR013 Assumir deutes
GR014 Dev. Ing. pendent de pagar i Desp Pend. Aplicar (+inicials-finals)
GR008 Inversions amb abonament total de preu
GR008a Arrendaments financers
GR008b Contractes d'associació pública privada
GR010 Inversions realitzades per compte d'altres AAPP
GR019 Condonació de préstecs
Correlació de transferències
GR099
Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici
_____

Imports
-156.251
-3.361
-10.101
37.484
0
0

0
0
0
-36.582
0
6.857
0
0
0
0
0

Excés de finançament afectat Inicial
Excés de finançament afectat Final
Ajust de no recaptació - altres conceptes
Altres ajustaments SEC95
Total ajustaments

641.010
-401.971
0
59
77.143

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

Objectiu de deute
La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals. Així en el seu
article 13 indica que:
“1. El volum de deute públic, definida d’acord amb el Protocol sobre procediment de dèficit
excessiu, del conjunt d’administracions Públiques no podrà superar el 60% del producte
interior brut nacional expressat en termes nominals, o el que s’estableixi per la normativa
europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb els següents percentatges, expressats en
termes nominals del producte interior brut nacional: 44% per l’administració central 13% per
al conjunt de comunitats autònomes i 3% per al conjunt de corporacions locals (...).
2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar operacions
d’endeutament net.”
I en el punt 2 de l’article 18 indica que “quan el volum de deute públic se situï per damunt del
95% dels límits establerts a l’article 13.1 d’aquesta Llei, les úniques operacions d’endeutament
permeses a l’Administració Pública corresponent seran les de tresoreria”.
En tant que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible i, atès que no està regulada
l’aplicació pràctica d’aquesta limitació, no exiteix cap disposició que indiqui el contrari, es
considera que no és aplicable aquest control.

_____

A nivell d’entitat, a més de fer el seguiment del deute definit a l’article 13 de la LOEPSF,
existeix el control del deute viu regulat per la normativa de tutela financera, la qual va ser
modificada l’any 2014 per la Disposició Final Trigèssima primera de la Llei 17/2012, de 27 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013.
Seguint els preceptes de la mateixa, l’Ajuntament es podrà endeutar en règim de comunicació
a Tutela financera si no es supera el rati del 75% del deute viu, mentre que entre aquesta xifra
i el 110% caldria demanar autorització a l’ens de control.
L’objectiu d’endeutament per l’exercici 2018, d’acord amb les previsions derivades del 4t
trimestre, és:
Deute a final de trimestre
vençut
Deute Viu
Arrendaments financers
Contractes APP
Proveïdors a llarg termini
Altres operacions a llarg termini
Bestretes de subvencions rebudes
Valor actual de derivats financers
Interessos meritats i no vençuts
Operacions a curt termini
Factoring sense recurs
S1-suma
Avals concedits fora del grup
Total
Sobre ingressos corrents

_____

64.564
0
0
2.848.692
0
0
0
0
0
2.913.256
0
2.913.256
34%

Regla de la despesa
L’article 12 de la LOEPSF especifica que “la variació de la despesa computable de
l'Administració Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, no podrà
superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de
l'economia espanyola... Correspon al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de
referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola”.
D’acord amb el mateix article anterior, “s’entén per despesa computable als efectes que
preveu l’apartat anterior, les despeses no financeres definides en termes del Sistema Europeu
de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional
en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents
de la Unió Europea o d’altres administracions públiques i les transferències a les comunitats
autònomes i a les corporacions locals vinculades als sistemes de finançament”.
No obstant, “quan s’aprovin canvis normatius que suposin augments permanents de la
recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l’aplicació de la regla en els anys en
què s’obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent”.
La taxa de referència de creixement per al 2018 de 2,40.
D’acord amb les xifres d’execució del 4t trimestre i, partint de la base de la regla de la despesa
de la liquidació del pressupost 2017, és la següent:
Límit a la Base de la despesa
Base exercici anterior
Taxa límit aprovada pel Ministeri

Valoració de canvis normatius sobre recaptació
_____

Import
5.305.730
2,40%

Valor màxim base de l'exercici

Aplicacions no financeres, llevat interessos
Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos
Ajustaments SEC95
Alienació de terrenys i d'altres inversions reals
Inversions realitzades per compte de la Corporació Local
Reintegrament i execució d'avals
Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues
Assumir deutes
Despesa pendent d'aplicar
Contractes d'associació pública privada
Inversions amb abonament total de preu
Arrendaments financers
Condonació de préstecs
Ajust excepcional 2012
Inversions realitzades per compte d'altres AAPP
No execució (inexecució)
Altres ajustaments SEC 95
Aplicacions no financeres, llevat interessos
Despesa finançada amb subvencions
Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP
Ajust per desviacions de finançament
Despesa finançada amb subvencions
Base de la despesa
Ajustament consolidació operacions entre el grup
Base de la despesa exercici actual
Marge a la Regla de la Despesa
Taxa implícita d'increment

_____

5.433.068

8.557.346
-850.086
0
0
0
0
0
36.582
0
0
-6.857
0
0
-879.811
7.707.260

619.709
619.709

7.087.551
-1.654.484
33,58%

CONCLUSIONS




S’assoleix l’objectiu d’estabilitat
L’objectiu de deute per l’exercici està dins dels marges legals
La regla de la despesa supera el seu valor màxim

Per tant, d’acord amb els resultats anteriors, l’execució trimestral referent al 4t trimestre de
2018 compleix amb dos controls previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera: l’objectiu d’estabilitat i l’objectiu del deute.
No obstant, segons les dades de l’execució trimestral, no es compleix amb la regla de la
despesa, ja que la taxa implícita d’increment ascendeix al 33,58%.
Conseqüentment, si una vegada realitzada la liquidació de l’exercici pressupostari es confirma
aquest incompliment, donarà lloc a l’obligació d’aprovar un Pla econòmic-financer.
Així mateix, en compliment amb l’article 207 del RDL 2/2004, de 5 de març, del Text Refós la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals que disposa que “la Intervenció de l'entitat local
remetrà al Ple de l'entitat, per conducte de la presidència, informació de l'execució dels
pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i
auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple
estableixi”.

_____

I en compliment, amb l’article 62 de les Bases d’Execució del pressupost 2018 que cita que
“s’informarà al Ple i als òrgans de control extern que es determinin quanta informació
econòmica i de gestió pressupostària sigui requerida per la legislació vigent. En concret, amb
caràcter trimestral s’elevarà al Ple l’estat d’execució del pressupost”.”
8.- DESPATX D’OFICI
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=3362.0

“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 30 a la 69, ambdues incloses, des
de l’11/02/19 al 10/03/19:
-

Resolucions en matèria d’economia: 9
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de personal: 10
Resolucions en matèria de contractació: 9
Resolució en matèria de delegació de competències: 1
Resolució en matèria urbanística: 1
Resolució en matèria de representació legal: 1
Resolucions en matèria de dret de vaga: 2
Decret 50/19, de data 22/02/2019, d’aprovació de l’oferta pública parcial d’ocupació 2019
Decret 60/19, de data 1/03/2019, de nomenament del regidor Sr. Àngel Castillo i Vallcorba
2n tinent d’alcalde
Decret 62/19, de data 6/03/2019, de nomenament de representants Comissió especial per
a la promoció i millora del comerç i el teixit productiu local
Decret 69/19, de data 8/03/2019, en matèria de competències LOREG

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre l’11/02/19 al 10/03/19, en matèria de:
-

_____

Seguretat: 6
Espai Públic: 1
Medi Ambient: 1
Contractes d’import reduït: 14”

PRECS I PREGUNTES
9.- PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER SABER SI S’APROVARÀ EL NOU REGLAMENT
ORGÀNIC MUNICIPAL EN AQUEST MANDAT, TANCANT UNA FEINA QUE S’HA ESTAT
REALITZANT DURANT 2 ANYS I MIG.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula la pregunta següent:
“En el Ple del 15 de novembre del 2018 vam preguntar si es realitzarien les dues o tres
reunions que faltaven per finalitzar el ROM i que estava en fase de conclusions per poder ser
portat a Ple per a la seva aprovació.
Els treballs per aprovar aquest ROM han durat molt més de 2 anys, que ja venien de treballs
anteriors començats en el mandat anterior, i havíem arribat a un consens ampli per aconseguir
la seva aprovació. Ara no entenem aquesta aturada de les reunions finals, a no ser que hi hagi
algun interès polític que desconeixem, o que es vulgui jugar amb un possible resultat electoral
per imposar uns nous acords més favorables a algun partit polític. No podem oblidar que
aquest nou ROM tenia un objectiu fonamental: fomentar al màxim la participació dels veïns i
veïnes d’Arenys de Munt en la vida política del poble amb una regulació que els fos molt més
favorable que l’actual.
Potser que l’interès d’aquesta aturada va en la línia de restringir aquesta participació dels
veïns i veïnes d’Arenys de Munt en la vida política municipals, no ho sabem.
No podem oblidar que el 17 d’octubre del 2016, quan es van reprendre les Comissions per la
modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), es va establir tenir-lo finalitzat al juny
del 2017, data que es va endarrerir per la repressió que estem patint per part de l’Estat
espanyol des de l’octubre del 2017. Ara bé, aquesta situació no hauria de ser excusa per
exercir un endarreriment de més d’un any i mig en la presentació dels treballs d’aquesta
Comissió en el Ple.
En la pregunta que vam presentar el 15 de novembre passat els hi preguntaven si ‘Podríem
aprofitar tota la feina feta i aprovar el nou ROM dins d’aquest mandat?’ ja que estava en la
seva fase final de revisió.
La resposta de la regidora Tònia Vila va ser que en breu seriem convocats i que es reprendrien
les reunions. Malgrat això veiem que a data 7 de març, cinc mesos després, i a dos mesos de
les eleccions municipals, encara no s’ha realitzat cap convocatòria ni s’han reprès les reunions
per finalitzar el nou ROM.
I ara els hi volem preguntar:

_____

-

Es presentaran a Ple, abans que s’acabi el mandat, els treballs per tenir un nou ROM
que fomenti al màxim la participació dels veïns i veïnes d’Arenys de Munt en la vida
política municipal?”

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=3499.0

Intervenció de la regidora de Govern, Sra. Vila, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=3645.0

10.- PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CUP SOBRE SI ES REPOSARÀ LA CARTELLERA
MUNICIPAL DAVANT LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA, RETIRADA PER LES OBRES DE LA RIERA.
La regidora Sra. Núria Paituví formula la pregunta següent:
“Durant les obres de la Riera, en el tram de la Rambla Sant Martí, es va retirar la cartellera que
hi havia a la vorera dreta de la Riera, al davant de la plaça de l’Església.
Aquesta cartellera estava molt ben situada ja que per aquest lloc passen molts veïns i veïnes
d’Arenys de Munt i els hi permetia estar informats d’actes i esdeveniment de l’Ajuntament,
d’entitats i associacions, també d’esqueles i d’altres informacions interessants.
Alguns veïns ens han preguntat si aquesta cartellera es tornaria a reposar i és aquesta
pregunta que els hi volem transmetre.
- Es tornarà a posar la cartellera que hi havia abans de les obres de la Riera en aquesta
zona estratègica perquè molts veïns i veïnes tinguessin informació d’actes i
esdeveniments que es realitzen al poble?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=3713.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=3772.0

11.- PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CUP SOBRE EL RESULTAT/BALANÇ DELS
CARREGADORS ELÈCTRICS PER VEHICLES QUE HI HA DAVANT DE LA POLICIA
MUNICIPAL.
La regidora Sra. Núria Paituví formula la pregunta següent:
“Com molts altres veïns, considerem un encert disposar d’un carregador elèctric per vehicles
d’aquestes característiques al poble, de fet era alguna de les propostes que teníem en el nostre
programa electoral, tot i que ho considerem insuficient.

_____

I tots hem pogut veure que, sovint, hi ha vehicles carregant-se en el subministrador de davant
de la Policia Municipal, fet del qual ens alegrem ja que significa un increment d’aquests
vehicles que contaminen molt menys que els vehicles de combustibles fòssils.
I és en aquest sentit que els hi volem preguntar:
- Disposen, des de l’Ajuntament, d’alguna estadística que indiqui quants vehicles fan ús
d’aquest subministrador elèctric?
- Disposen, des de l’Ajuntament, de quants vehicles d’Arenys de Munt en fan ús i quants
de fora d’Arenys de Munt d’aquest subministrador?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=3818.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat i Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=3871.0

12.- PREC DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER SOL·LICITAR QUE ES REPARI EL MUR DE PEDRA
SECA DE CAN JALPÍ, A CÀRREC DE LA GARANTIA DE L’OBRA.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula el prec següent:
“A finals de l’estiu passat es va reparar el mur de pedra seca de Can Jalpí (volem recordar que
aquesta obra formava part del pacte pel qual nosaltres vam votar a favor de l’anterior
pressupost municipal i que també ens ha portat a votar a favor en l’actual).
Posteriorment, a principis de la tardor, el mur va tornar a caure, pocs mesos després de la seva
restauració. Entenem que devia caure per una obra no gaire ben feta i també entenem que,
atès el poc temps que va passar entre la restauració i el nou enrunament, aquesta obra encara
devia estar en garantia per part del constructor que la va fer.
És per aquest motiu que els hi demanem que:
- Es faci ús de la garantia d’aquesta obra i es demani a l’industrial que la tornin a
reconstruir.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=3973.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=4018.0

13.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
_____

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=4064.0

Intervenció de la regidora Sra. Ballester:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=4082.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=4242.0

Intervenció de la regidora Sra. Ballester:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=4248.0

Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=4248.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant per finalitzat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886939331101696c62a5f60001?startAt=4490.0

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