ACTA NÚMERO 5/19
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores i un minut del dia onze d’abril 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, diu que és el Ple que té més contingut d’aquest
final de mandat 2015-2019 i recorda que fa pocs dies s’han commemorat els 40 anys
d’ajuntaments democràtics i que va ser el 3 d’abril de 1979 que es van tornar a posar les urnes
per votar en unes eleccions municipals. Comenta, així mateix, que queden dos plens, un el 30
d’abril, pel sorteig dels membres de les meses per a les eleccions locals i un altre pel 30 de
maig, desprès de les eleccions, que serà el ple de tancament.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?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/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=221.0

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, diu que aquest minut convida a la reflexió i
comenta que, avui, una veïna i un veí han estat citats a declarar per un presumpte delicte

_____

d’odi a les casernes de la Guardia Civil, en dues casernes diferents. També comenta, en relació
amb el Ple, que hi ha un petit canvi: es retira la moció del grup ERC en relació amb el
redondeig de les operacions financeres, que s’ajorna, i comenta que s’hauran d’aprovar dues
actes.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=310.0

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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 14/03/2019.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=400.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el Ple.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA
1/04/2019.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=418.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el Ple.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE
MENJADOR (SERVEI D’ÀPATS EN COMPANYIA).
El Sr. Alcalde, abans de fer la introducció del punt, saluda als regidors i regidores presents, als
veïns i veïnes presents al Ple i als que escolten per la ràdio:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=432.0

La regidora delegada de la Gent Gran, Sra. de la Iglesia, exposa breument el contingut i llegeix
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
_____

“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 17 de maig de 2018, va acordar crear una
comissió especial per la modificació del servei de menjador social, la qual tenia dos mesos per
fer els treballs des de la seva constitució,
Atès que la comissió s’ha constituït i reunit en dues sessions de dates 27/02/19 i 27/03/19,
Examinats els diversos escenaris possibles del qual es deixa constància a les actes,
Atès que s’han redactat els documents per fer la modificació del servei conforme determinen
els articles 159 i 160 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya,
La Comissió especial per la modificació del servei proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents acords:
Primer- Aprovar inicialment la Modificació del nom del servei que es dirà: “Àpats en
companyia” per tal de fer-ho més obert a la població.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació del reglament regulador del servei en els articles 2,
3, 4, 5, 6, 7.2 i creació de l’apartat 7.4; així com el model d’instància de petició del servei i
d’autoliquidació que obren a l’expedient i que formen part d’ell a tots els efectes.
Detall modificacions del reglament:
“Article 2

L’activitat pròpia de servei d’àpats en companyia resta assumida per l’Ajuntament d’Arenys de Munt com a
servei propi, d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
l’article 66 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, els articles 22 i 27 del Decret Legislatiu 17/1994, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de les lleis reguladores d’assistència i Serveis.
El servei municipal d’àpats en companyia es prestarà en règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió
directa, mitjançant el propi personal de la corporació i, en concret:
Treballador/a social
Treballor/a familiar
Article 3
Els objectius del serveis d’àpats en companyia regulat per aquest reglament són:

_____

a) Assegurar una alimentació adequada a les necessitats nutricionals de les persones amb necessitats.
Proporcionar un àpat .
b) Afavorir la companyia i la relació entre les persones que assisteixen al menjador
c) Detectar situacions de necessitat.
Article 4
El Servei d’Àpats en companyia es prestarà, inicialment, en la modalitat de Serveis de Menjador en Establiment
Social, que consisteix en el subministrament dels menús en un menjador mitjançant un servei de càtering o
qualsevol altre recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat.
Estarà adreçat a persones majors de 65 anys i/o pensionistes empadronats a Arenys de Munt, amb necessitats
socials i/o que necessiten ajudes per a la subsistència.
El Servei d’Àpats en companyia es prestarà, inicialment, a un equipament municipal, essent el treballador/a
familiar qui dinamitzarà el funcionament del menjador, una vegada portats els menús per l’empresa de càtering.
En atenció a criteris de conveniència i oportunitat, de distribució territorial i quan ho permetin els recursos
pressupostaris, l’Ajuntament, podrà posar en marxa nous establiment socials per prestar aquest servei a
diversos indrets del municipi, que es regiran per aquest reglament.
El servei de menjador tindrà un funcionament anyal, de dilluns a divendres des de les 13 h. fins a les 15 hores a
excepció dels dies festius assenyalats al calendari municipal.
- Fins les 10 del matí es podrà comprar el tiquet
- De 13,15 a 13,30 els usuari hauran d’estar al local per parar taules
- De 13,30 a 14,30 Dinar
- De 14,30 a 15, desparar la taula
Aquest servei disposarà inicialment d’un total de 20 places.
Es podrà ampliar l’horari establert per realitzar més d’un torn, sempre que la demanda ho requereixi, previ
informe favorable dels Serveis Socials Municipals, i mitjançant acord de la Junta de Govern Local.
Article 5
Per a la utilització del Servei d’Àpats en Companyia s’establirà com a contraprestació el pagament, per part de
l’usuari, d’un Preu Públic municipal, que per raons socials i d’interès públics es fixaran per sota dels cost real del
servei.
Article 6
Els usuaris/es potencials del Servei d’Àpats són persones majors de 65 anys, o pensionistes, i persones derivades
de serveis Socials, que resideixin a Arenys de Munt, amb necessitats socials, de relació i econòmiques o que
necessitin ajudes per a la subsistència, per tal de garantir una alimentació adequada, així com proporcionar un
espai de relació entre les persones, per a evitar l'aïllament social o solitud. També proporcionar àpats en
situacions de necessitat detectades.
Article 7
Per tal d’accedir al servei caldrà seguir el procediment i tràmits següents:
1/ La persona que necessita d'aquest Servei de menjador, presentarà per escrit una sol·licitud per inscriure’s
com usuari/a, en la que farà constar les seves dades personals (nom i cognom, adreça, telèfon, familiar proper,
nom del metge de capçalera, si pateix alguna malaltia que obligui a fer un menú especial,...).
2/ Emplenar el model d’autoliquidació i fer el pagament a l’entitat bancària dels menús mensuals.

_____

3/ Un cop avaluades les demandes es donarà resposta per escrit, en el termini màxim d’un mes, a la persona
demandant del servei sobre l’admissió o no com a usuari/a del servei i s’indicarà el preu públic que, en el seu
cas, haurà de satisfer.
L’admissió comportarà la declaració de coneixement i acatament del present reglament.
4/ En cas de que la persona sol·licitant no vulgui ser valorada pels serveis socials, haurà d’assumir l’abonament
del 100% del preu públic.”

Tercer.- Donar publicitat del present acord al BOPB i al tauler electrònic durant el termini de
30 dies per tal que els interessat puguin presentar al·legacions; en el cas de no presentar-se
cap, l’acord inicial s’entendrà elevat a definitiu i s’haurà de publicar íntegrament el text de la
modificació.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=465.0

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/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=779.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=914.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=1099.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=1199.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’IMPOSICIÓ DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE LA FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ DE LA RIERA.
El Sr. Alcalde exposa breument el seu contingut, com a regidor d’Urbanisme, i llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:

_____

“Aprovat pel Ple de 15-05-2017 l’expedient d’imposició provisional de contribucions especials
del projecte d’urbanització de la calçada del tram de la Rambla Sant Martí i Riera i Penya (del
Rial Bellsollell fins al carrer de la Rasa),
Aprovat per Ple de data 9-10-2017 l’acord d’imposició definitiva de les mateixes,
Havent-se finalitzat les obres i feta la recepció provisional de l’objecte de l’expedient,
Vist l’informe conjunt de l‘arquitecta municipal i de la interventora de data 29-03-2019, en el
que s’indica que el cost total que ha de servir de base de càlcul de les contribucions és el
següent:
Cost Obra

Voreres
Calçades
TOTAL

1.029.570,77 €
303.834,49 €
1.333.405,26 €

Despeses projecte

66.539,49 €
21.233,77 €
87.773,26 €

Penalització

2.705,51 €
863,77 €
3.569,28 €

Terrenys ocupats

1.414,85 €
1.414,85 €

COST TOTAL

1.094.819,60 €
324.204,49 €
1.419.024,09 €

Vist que la base imposable de les contribucions especials ha de ser de:
Cost total
Calçada

324.204,49 €

Coeficient CE
50%

Aportacions CE
162.102,25 €

Aportació
Ajuntament
162.102,25 €

Vist l’informe de l’arquitecta municipal, de data 29-03-19, respecte que de l’aprovació s’han
produït els següents canvis:
- De titularitats degut a defuncions notificats a l’ajuntament sobre els béns que motiven
la imposició dins el període entre l’aprovació de l’acord i el meritament.
- D’adreça per a les notificacions, comunicats a l’ajuntament.
- S’han incorporat les transmissions que s’han comunicat de manera expressa a
l’Ajuntament dins el període entre l’aprovació de l’acord i el meritament. Al·legacions
estimades en el Ple de l’ajuntament del 9-10-2017 referent a l’aprovació definitiva de
l’expedient de CCEE.
- La modificació del coeficient referent a la façana degut a què al realitzar-se la
expropiació forçosa del C/Sant Josep, 1 s’anul·len els 3m lineals de façana
corresponents als 2m2 de la part expropiada de manera que es produeix un ajust en
els coeficients totals de tot l’expedient i s’ajusta a la realitat executada.

_____

La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Informar als subjectes passius, respecte l'acord definitiu adoptat pel Ple de 9-102017, d'ordenació de les contribucions especials aplicables per l'execució de les obres
d’urbanització de la calçada del tram de la Rambla Sant Martí i Riera i Penya (del Rial Bellsollell
fins al carrer de la Rasa), als efectes de determinar els elements a què es refereix l'art. 31 del
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i disposicions concordants, que el cost final de l’obra és el
següent:
Cost

Voreres
Calçades
TOTAL

1.029.570,77 €
303.834,49 €
1.333.405,26 €

Despeses projecte

66.539,49 €
21.233,77 €
87.773,26 €

Penalització Terrenys ocupats

2.705,51 €
863,77 €
3.569,28 €

1.414,85 €
1.414,85 €

COST TOTAL

1.094.819,60 €
324.204,49 €
1.419.024,09 €

I que la quantitat a aplicar en concepte de contribucions especials és de 162.102,25 €, inferior
a la aprovada de 198.748,30 €, aplicant-se el mateix mòdul de repartiment:
- Metres quadrats edificables o actualment edificats: 70%
- Longitud de façana amb front a la Riera: 30% (segons projecte)
Segon.- Aprovar la modificació de la relació de subjectes passius i quotes, en base a:
-

Canvis de titularitats degut a defuncions notificats a l’ajuntament sobre els béns que
motiven la imposició dins el període entre l’aprovació de l’acord i el meritament.
Canvi d’adreça per a les notificacions, comunicats a l’ajuntament.
Incorporació de les transmissions que s’han comunicat de manera expressa a
l’Ajuntament dins el període entre l’aprovació de l’acord i el meritament.
Modificació del coeficient referent a la façana degut a haver-se realitzat l’expropiació
forçosa del C/Sant Josep,1 a la qual s’han s’anul·len els 3m lineals de façana
corresponents als 2m2 de la part expropiada de manera que es produeix un ajust en
els coeficients totals de tot l’expedient i s’ajusta a la realitat executada.

Els subjectes passius i les seves quotes consten a l'expedient, mitjançant document annex, en
funció del cost de les obres final i de les modificacions aprovades.
Tercer.- Acordar que, en tot allò que no es contempli en aquest acord, serà d'aplicació la
normativa continguda en l'Ordenança municipal reguladora de les contribucions especials.

_____

Quart.- Notificar individualment, a cada subjecte passiu, aquest acord i les quotes que
corresponguin, en els termes de l'art. 34.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=1216.0

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/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=1774.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=1843.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=1934.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent un incís:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=1961.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=1974.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent una petita rèplica a la intervenció del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=2021.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=2095.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=2171.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=2209.0

Intervenció del Sr. Alcalde celebrant que la riera estigui feta i procedint a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=2247.0

_____

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, En Àngel
Castillo i Vallcorba, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors
En Lluís Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer i Na
Àngels Castillo i Campos, dels grups ERC, PDeCAT i PSC; una abstenció, de la regidora Na
Fuentsanta Maria Ballester i Jiménez, del grup CUP; i tres vots en contra, dels regidors En
Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na Núria Paituví i Soriano i En Ramon Planas i Freixas,
dels grups CUP i PP.
Intervenció de la regidora Sra. Ballester, del grup CUP, per explicar el sentit del seu vot:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=2292.0

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL AMB
MOTIU DEL CANVI DE CONSISTORI A 31/12/2018.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=2406.0

El regidor delegat de Coordinació, Sr. Sánchez, exposa breument el contingut i llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que des de la Secretaria i la Intervenció municipal s’ha preparat la documentació
pertinent corresponent a l’Inventari general de béns de l’Ajuntament referida a la data
31/12/18.
Vist que l’empresa municipal GUSAM SA també ha realitzat el seu inventari referit a la mateixa
data.
Vist que d’acord amb el que determina l’article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir a
l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple municipal
d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte i que és obligatori tenir-ho a disposició de la nova
corporació que sorgeixi de les eleccions del 26/05/19.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

_____

Primer.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets d’aquest Ajuntament, referida a
31 de desembre de 2018, que presenta el següent resum:

Criteri
A I.1 ÚS PÚBLIC I.1.A
A I.1 ÚS PÚBLIC I.1.B

Dot. Amort.
Total
Exercici

Import

76

767.526,53

183 10.557.570,81

A I.1 ÚS PÚBLIC I.1.C

1

A I.1 ÚS PÚBLIC I.1.D

17

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.A

39 15.880.124,86

30.290,51
1.191.987,30

50.890,38
538.313,29

,000

171.053,78
3.853.228,09
16.149,46

66.344,76

756.039,40

,000

435.947,90

310.910,19

543

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.D

5

267.313,11

21.100,81

16

477.155,84

223

590.946,98

A III.3 MOBLES

6.704.342,72

,000

Valor Comptable
Total

,000

6

7.021.948,75

596.472,75

Deteriorament

14.141,05

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.C

38.542,65

Fons Amort.
Total

2.019,36

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.B

A III.1 IMMOBLES

1.053,59

3.594.768,41

,000

17.804,98

,000

982.974,72

142.833,03

,000

124.480,08

6.337,60

45.977,75

,000

431.178,09

65.908,66

78.629,59

,000

512.317,39

0,00

0,00

,000

137.939,47

20.737,67

,000 12.285.356,45

6.038.974,03

A III.5 QUOTES,PARTS
ALÍQUOTES I TÍT
REPRESENTATIUS DE CAP
D'EMP

4

A III.6 CRÈDITS I DRETS DE
CARACTER PERSONAL

2

16.749,33

4.187,33

135,25

,000

16.614,08

B III.2 DRETS REALS

1

0,00

0,00

0,00

,000

0,00

C I.1 ÚS PÚBLIC I.1.D

1

81.116,09

0,00

0,00

,000

81.116,09

C I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.C

1

4.440,70

0,00

0,00

,000

4.440,70

0,00

,000

C III.3 MOBLES
TOTAL

_____

Núm.
Béns

3
1121

2.055.549,36

45.276,46
39.026.539,28

0,00
1.205.005,44

17.993.051,65

,000

2.055.549,36

45.276,46
21.033.487,63

GUSAM
BÉNS DE DOMINI PÚBLIC – ÚS PÚBLIC –
PENDENTS D’APLICAR PER FALTA D’ADSCRIPCIÓ
INSTAL·LACIONS DE SERVEI PÚBLIC (XARXA)

Núm.
Béns

Import

Fons
amortització
total

Valor
comptable
Deteriorament total

34

451.797,33€

43.005,16€

408.792,17€

BÉNS IMMOBLES

6

4.849.663,82€

110.523,21€

2.443.016,40€ 2.296.124,21€

BÉNS MOBLES

58

52.486,22€

27.363,59€

25.122,63€

DRETS DE PROPIETAT INMATERIAL

6

7.265,00€

7.265,00€

TOTAL INVENTARI GUSAM

70

4.909.415,04€

145.151,80€

2.443.016,40€ 2.321.246,84€

TOTAL INVENTARI PENDENT D’APLICAR

34

451.797,33€

43.005,16€

408.792,17€

TOTAL

104

5.361.212,37€

188.156,96€

2.443.016,40€ 2.730.039,01€

BÉNS PATRIMONIALS

Segon.- Trametre còpia de la rectificació de l’inventari, autoritzat pel Secretari de la
Corporació amb el vist i plau del Sr. Alcalde-President, a la Delegació del Govern de la
Generalitat de Catalunya.”
Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=2439.0

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/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=2576.0

Incís del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=2625.0

Intervenció del regidor Sr. Tarrés, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=2637.0

Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=2705.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=2773.0

_____

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA COMPRA AGREGADA DE PÒLISSES
DE RESPONSABILITAT CIVIL DE CÀRRECS POLÍTICS I TREBALLADORS/ORES DE
L’AJUNTAMENT AMB L’ACM.
El Sr. Alcalde exposa breument el contingut i llegeix la part dispositiva de la proposta de la
Comissió Informativa següent:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament en data de 12-5-2016 va adherir-se a l’acord marc del servei
d’assegurances amb destinació a les entitats local de Catalunya (Exp. 2015-04), per contractar
la pòlissa de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’Administració en favor
de Segurcaixa Adeslas, SA, de Seguros y Reaseguros, per una durada de 2 anys, que finalitza
en data de 31-5-2018.
Atès, respecte la LICITACIÓ PÒLISSES D’ASSEGURANCES, què:
I. Per resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar l’inici
d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de Catalunya, amb la
denominació d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor el Consorci Català de
Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques,
sòcies del CCDL que s'hi adhereixin.
II. En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost del 2015, i el Butlletí
oficial de la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el
dit contracte.
III. En data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar les
proposicions de les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la corresponent
proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que
adopti l’acord d’adjudicació, segons:
 Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la Mercantil: Segurcaixa Adeslas,
S.A. de Seguros y Reaseguros
 Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros
 Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España
 Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España
_____

 Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la
mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
 Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal en
España
IV. La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar adjudicar els lots a les
empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al punt anterior.
V. La contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques és
objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de
14 de Novembre per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la
resta de normativa de contractació .
VI. D’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local,
s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta
de normativa de contractació.
Atès, respecte la LICITACIÓ SERVEIS DE MEDIACIÓ, què:
I.
El Comitè Executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local, en sessió de 21
d’Abril de 2015 va decidir convocar un concurs per a la contractació i prestació del Servei de
distribució i mediació de les assegurances, i la mediació i assessorament als Municipis i ens
locals de Catalunya.
II. Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci de licitació en el Diari
Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, en dos diaris de difusió nacional i en el Perfil de contractant de l’òrgan de
contractació d’aquest Consorci, a fi que els interessants pogueren presentar les seves
proposicions.
III. En data 25 de Juny va cloure el termini de presentació d’ofertes.
IV. Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de juliol de 2015, la Mesa de
contractació, va aprovar la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa FERRER & OJEDA
ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, i va traslladar la corresponent proposta a la Comissió
executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord
d’adjudicació.
V. La Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a l’empresa
FERRER & OJEDAASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS l’Acord marc del servei
d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
en els termes que s’hi relacionen la contractació i prestació del Servei de distribució i mediació
de l’Assegurança de responsabilitat civil, i la mediació i assessorament als Municipis i ens
locals de Catalunya a la mercantil Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L.
_____

Atès que Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros va cedir el contracte a
l’asseguradora AIG.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en data de 19-4-2018 va aprovar una primera pròrroga d’un
any, amb la nova asseguradora AIG, finalitzant aquesta en data de 31-5-2019.
Atès que encara hi ha la possibilitat de realitzar una segona pròrroga per 1 any més.
Atès que la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local, s’han
complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta
de normativa de contractació.
Atès que és possible formalitzar un acord d’adhesió entre les parts, per tal que l’Ajuntament
d’Arenys de Munt pugui adherir-se al servei d’assegurances i al servei de mediació que el
Consorci Català de Desenvolupament Local han licitat.
Vista la proposta d’alcaldia de data 18-3-2019.
La Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la pròrroga de l’adhesió a l’Acord marc del servei de mediació
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a
Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de Mediador de l’Ajuntament.
Segon.- Aprovar la segona pròrroga de l’adhesió a l’Acord marc del servei d’assegurances amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i contracti la Pòlissa que a
continuació s’indica:
Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la
mercantil AIG, suma assegurada 1 milió d’euros, per un import de 2.327,60 euros/anuals.
Vigència a iniciar 1-6-2019. Durada 1 any, sense possibilitat de més pròrrogues.
Tercer.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per part
de Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local.

_____

Quart.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al Consorci Català pel
Desenvolupament Local i a Ferrer&Ojeda.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=2794.0

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/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=2938.0

Intervenció de la regidora Sra. Lourdes Paituví, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=2971.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació) i felicitació, en nom del Govern, al regidor Sr. Campasol,
que avui és el seu aniversari:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=3060.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
7.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA PEL QUE S’APROVA INICIALMENT
EL CONVENI AMB LA URBANITZACIÓ COLLSACREU.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt, dient que és un tema molt complex:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=3097.0

El regidor Sr. Sánchez fa l’exposició del punt i llegeix la part dispositiva de la proposta de la
Comissió Informativa següent:
“Vist que per resolució d’alcaldia 89/19, de data 29/03/19, s’ha aprovat inicialment la minuta
del conveni urbanístic de gestió a signar amb el representants de la urbanització Collsacreu
d’Arenys de Munt (UA25) que obra a l’expedient, amb la tramitació determinada a articles
11.1 del Decret Legislatiu, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme;

_____

l’article 26 del Reglament parcial de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i article 83 de la Llei
39/15 de la Llei de Procediment Administratiu Comú,
Atès que és voluntat de l’Alcaldia que el Ple de l’Ajuntament ratifiqui aquesta resolució,
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar el decret 89/19, de data 29/03/19, pel que s’aprova inicialment la minuta del
conveni urbanístic de gestió que obra a l’expedient i que forma part d’ell a tots els efectes, a
signar amb l’Associació Administrativa de Cooperació de la urbanització Collsacreu d’Arenys
de Munt (UA25), realitzant les publicacions indicades a la resolució.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’Associació Administrativa de Cooperació de la
Urbanització.”
Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=3180.0

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/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=3509.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=3783.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDECAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=4026.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=4205.0

Intervenció del Sr. Alcalde, sobre intervenció Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=4548.0

_____

El Sr. Alcalde dona pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):
Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=4563.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=4819.0

Intervenció del regidor Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=4897.0

Intervenció del Sr. Alcalde demanant al regidor Sr. Planas que es centri en el tema:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=4937.0

Intervenció del regidor Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=4940.0

El Sr. Alcalde dona pas al tercer torn d’intervencions (contrarèpliques):
Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=5097.0

Intervenció del Sr. Alcalde recordant que s’està debatent el conveni de la urbanització:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=5128.0

Intervenció del regidor Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=5140.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=5198.0

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; quatre abstencions, dels regidors En Lluís Campasol i
Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer i Na Àngels Castillo i Campos,
dels grups PDeCAT i PSC; i un vot en contra, del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.

_____

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ADAPTACIÓ SINGULAR DE LA RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT.
El Sr. Alcalde exposa breument el contingut del punt i llegeix la part dispositiva de la proposta
de la Comissió Informativa següent:
“Vista la providència d’Alcaldia de data 1-4-2019 per iniciar el procediment de modificació de
la relació de llocs de treball per tal de modificar els complements de destí de certs llocs de
treball de classificació A2, C2, així com el complement específic del telefonista OAV, efectuant
les modificacions que a nivell retributiu siguin necessàries.
Vist que el present procediment s'enquadra dins de la planificació de recursos humans que
preveu l'article 69 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic -TREBEP- , i que, per tant, no es tracta
d’una incorporació de nou personal, ni d'increment de places en plantilla, sinó d'una
homologació dels complements de destí i específics mitjançant una modificació de la relació
de llocs de treball.
Vist que la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado per a l’any 2018, permet, en
base a l’art. 18 DOS recull, en el paràgraf 5è, que:
“A més, es pot autoritzar un increment addicional del 0,2 per cent de la massa salarial per a,
entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o
l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables,
l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions. A les
administracions i la resta d’entitats del sector públic que defineix aquest article en situació de
superàvit pressupostari en l’exercici 2017, aquest increment addicional pot assolir el 0,3 per
cent.”
Vist que l’art. 3 DOS del RDL 24/2018 estableix, per a l’any 2019, que aquest increment podrà
ser del 0,25% de la massa salarial.
Vist que s’ha fet negociació en aquest sentit amb els representants sindicals del personal
funcionari en reunió de data 19-3-2019.

_____

Vista la providència d’Alcaldia de data 28-2-2019 per iniciar el procediment de modificació de
la relació de llocs de treball per tal de modificar les funcions del tècnic de suport jurídic,
efectuant les modificacions que a nivell retributiu siguin necessàries.
Vist que el present procediment s'enquadra dins de la planificació de recursos humans que
preveu l'article 69 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic -TREBEP- , i que, per tant, no es tracta
d’una incorporació de nou personal, ni d'increment de places en plantilla, sinó d'una
reordenació del personal mitjançant una modificació de la relació de llocs de treball per
adequar-los a les funcions que efectivament exerceixen.
Vist que la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a l’any 2019 inclou 1
plaça ocupada interinament, per personal funcionari en l’Escala d’Administració General,
subescala tècnica, categoria A1, amb tasques de tècnic suport jurídic, però que a més de les
funcions que conté a la fitxa del lloc de treball, se li han anat assignant altres com les
corresponents a responsable de la gestió de la transparència i de la protecció de dades de
caràcter personal de l’Ajuntament.
Vist el Decret 214/90 que determina el contingut de les relacions de llocs de treball i havent
donat trasllat de la documentació als sindicats per tal que expressin llur opinió.
Vist que s’ha fet negociació en aquest sentit amb els representants sindicals del personal
funcionari en reunions de dates 5-3-2019 i 19-3-2019, fixant un canvi de complement de destí
al 24, que implica una diferència econòmica de 75,84€, així com un increment en el
complement específic igual a 375,15€.
Vist que la relació de llocs de treball i la plantilla dels anys 2015 i 2016 (així com les anteriors)
contemplaven una plaça i un lloc de Conserge-Informador, dins de l’enquadrament orgànic de
Serveis Generals, Grup de classificació E10, dins el personal laboral de l’Ajuntament, per
desenvolupar les tasques de conserge-informador del Centre d’Informació del Parc del
Montnegre i el Corredor.
Vist que aquest lloc de treball va estar cobert per personal laboral temporal des de 1-3-2006
fins a 29-4-2016.
Vist que la cobertura d’aquest lloc de treball es vinculava a la subvenció que concedia
Diputació de Barcelona, per finançar aquest centre d’informació i el contracte estava inclòs en
_____

el supòsit e) de l’art. 52 de l’Estatut dels treballadors, extingint-se si no es concedia la
subvenció.
Vist que l’horari de treball fixat era de 10 a 14 hores distribuïts en un dia laborable a la
setmana, els dissabtes dels mesos d’abril, maig, juny, setembre i octubre i els diumenges i
festius de tot l’any (excepte els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener), que feien una mitja
d’11 hores a la setmana.
Vist que les tasques a desenvolupar com a conserge-informador ambiental del punt
d’informació del Parc del Montnegre i el Corredor eren les següents:
- Obrir i tancar l’equipament.
- Facilitar al visitant la informació general del Parc del Montnegre i el Corredor:
itineraris, fauna i flora, publicacions, normes d‘ús, risc d’incendis...
- Tenir cura del material que hi ha i el que s’hi exposa.
- Donar informació sobre el museu de fauna vertebrada col·lecció de Jordi Puigduví.
- Promocionar el punt d’Informació.
- Elaborar resums mensuals de freqüentació i de caracterització dels visitants, memòries
anuals.
- Programar activitats al centre (xerrades, exposicions, etc.)
- Difusió de les activitats del centre (notes de premsa, web, radio)
enquadrant-se en la fitxa de lloc de treball núm. 32 “vigilant”.
Vist que s’ha detectat que en l’elaboració del pressupost i l’annex de personal de l’any 2017
aquest lloc de treball i la plaça deixen de figurar entre el personal laboral de l’Ajuntament,
malgrat que en la memòria d’alcaldia que acompanya a l’expedient del pressupost, no s’indica
res respecte la seva amortització o supressió, fet que implica que, el fet que no figuri suposa
un error material.
Vist que l’actual relació de llocs de treball, la plantilla o l’Annex de personal del pressupost, no
contemplen aquesta plaça/lloc, considerant que en l’elaboració del pressupost de l’any 2017
es va cometre un error material que va implicar la supressió d’aquesta plaça i lloc de treball,
que caldria corregir, amb la seva recuperació, amb les mateixes condicions retributives (amb
les actualitzacions oportunes), de tasques a realitzar i horaris que tenia anteriorment.
Vist que en data de 7-12-2018 es va emetre informe jurídic des dels RRHH, en relació a
l’anàlisi del grau de compliment de l’informe emès al mes de Març de 2014 per Diputació de
Barcelona (en endavant, DIBA), respecte l’estudi organitzatiu, sobre la diagnosi de la situació
_____

actual i les propostes de millora respecte l’estructura organitzativa de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt, per saber que se n’ha fet en aquests 4 anys, i les propostes realitzades i encara no
aplicades.
Vistos els informes favorables del tècnic de recursos humans 26/2019, de data 28-2-2019, el
31/2019, de data 21-3-2019 i la fiscalització favorable d’Intervenció.
Tenint en compte que aquestes modificacions no seran executives fins que, per acord definitiu
de Ple, s’incloguin aquests canvis a l’annex del personal del pressupost.
La Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació singular de la Relació de Llocs de Treball de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt per:
 Procedir, respecte el personal del grup A2, a homologar els Complements de Destí del
17 o 18 a 20, per tenir el mateix nivell de responsabilitat, amb igual situació dins
l’organigrama, i la mateixa posició jeràrquica, que els tècnics que actualment ja tenen
un complement de destí de nivell 20; i a homologar el Complement de destí del tècnic
RRHH a 20, doncs està en la mateixa situació que els anteriors.
La quantitat mensual a cobrar serà de 456,41 euros.
 Procedir, respecte el grup C2, a homologar el Complement de Destí de l’Aux. Adm.,
que, actualment és de 12, a 14, donat que les tasques que actualment realitza un
auxiliar administratiu no difereixen de les realitzades per un administratiu. La quantitat
mensual a cobrar serà de 316,61 euros.
 Procedir a incorporar en el complement específic del lloc de treball de telefonista, que
està dins del Dpt. de l’OAV, l’import de 72,74€ mensuals, que correspon a la penositat
per treballar en aquest departament, com la resta de treballadors dels mateix.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació singular de la Relació de Llocs de Treball de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a l’ampliació de les funcions encomanades al TAG de
suport jurídic, en relació a ser responsable de la gestió de la Transparència i de la Protecció de
Dades de caràcter Personal, amb el corresponent increment retributiu que implica un
complement de destí 24 i un increment en el complement específic, arrel de la responsabilitat
de les noves funcions assignades amb el següent resum:
_____

-

canvi de complement de destí del 22 al 24, que implica 75,84€ mensuals
increment en el complement específic de 375,15€ mensuals, corresponents a
l’assignació de la responsabilitat de la gestió de la transparència i de la protecció de
dades de caràcter personal de l’Ajuntament.

Tercer.- Aprovar inicialment la modificació singular de la relació de llocs de treball, la plantilla i
l’annex de personal per l’any 2019, recuperant la plaça i el lloc de treball de “ConsergeInformador”, fitxa núm. 32, per tal de realitzar les tasques d’informació del Parc Montnegre –
El Corredor, amb motiu del conveni de col·laboració, per un total de 6.000 euros, subscrit amb
la Diputació de Barcelona, i subasanar l’error comés en l’elaboració del pressupost de l’any
2017 en el qual aquest lloc/plaça va ser suprimit per error material, doncs no es preveia la
seva amortització en la memòria d’alcaldia que es va elaborar amb motiu de la tramitació de
l’expedient.
Quart.- Publicar aquest acord al BOPB i al DOGC, al tauler d’edictes i al web municipal, durant
un termini d’un mes, per tal que els interessats puguin presentar al·legacions i suggeriments.
Cinquè.- Notificar l’aprovació definitiva, si s’escau, a la Generalitat de Catalunya (Direcció
General d’Administració Local), als efectes oportuns.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=5221.0

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/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=5574.0

Intervenció del regidor Sr. Tarrés, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=5605.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=5709.0

_____

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
9.- PROPOSTA PER DONAR PER FINALITZADA LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL
CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA
DE VIDRE, PAPER I CARTRÓ I SOL·LICITUD DE MUTACIÓ DEMANIAL DELS
CONTENIDORS.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=5740.0

El regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Castillo, exposa breument el contingut i llegeix els
acords de la proposta de la Comissió Informativa següent:
“Vist que l’Ajuntament d’Arenys de Munt va delegar en el Consell Comarcal del Maresme, per
acord de Ple d’1/11/1998, la competència per la recollida selectiva de les fraccions de vidre,
paper i cartró i això es va plasmar en un conveni signat en data 19 de gener de 1999, i que
aquest conveni tenia vigència fins al 2003 i posteriorment es podien fer pròrrogues de cinc
anys, la última de les quals fa finalitzar al 2018.
Atès que l’Ajuntament, en virtut de la licitació que estava realitzant, ja va informar al Consell
Comarcal que no es faria una nova pròrroga a l’any 2018.
Atès que en el conveni de delegació s’establien obligacions econòmiques que s’han de
liquidar,
Atès que per la prestació del servei, l’Ajuntament està interessat en tenir la titularitat dels
contenidors de les fraccions objecte de la delegació,
Examinat l’informe de secretària 10/2019, de data 3/04/19,
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’extinció de la delegació de competències feta al Consell Comarcal del
Maresme per la recollida de les fraccions de vidre, paper i cartró al municipi d’Arenys de
Munt.

_____

Segon.- Demanar al Consell Comarcal, segons determina l’art. 27 del Decret 336/88, de 17
d’octubre pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, la mutació
demanial de la titularitat dels contenidors de la recollida selectiva, de forma que passin a ser
de titularitat de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, mantenint el seu caràcter de be destinat al
servei públic, per estar vinculats els mateixos a la competència que ara torna a atribuir-se.
Tercer.- Requerir al Consell Comarcal per realitzar les operacions de liquidació del conveni
regulador de la delegació de competències.
Quart.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Maresme i a la Intervenció
municipal.”
Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=5768.0

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/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=5881.0

Intervenció de la regidora Sra. Lourdes Paituví, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=5909.0

Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=6001.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=6014.0

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

_____

10.- MOCIÓ DECLARATIVA, A PROPOSTA DEL GRUP ERC, PER REVERTIR ELS SOBRANTS DEL
REDONDEIG DE LES OPERACIONS FINANCERES MUNICIPALS A POLÍTIQUES SOCIALS.
En Junta de Portaveus es retira aquesta moció.
11.- DESPATX D’OFICI
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=6038.0

“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 70 a la 101, ambdues incloses,
des de l’11/03/19 al 9/04/19:
-

Resolucions en matèria d’economia: 10
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de personal: 8
Resolucions en matèria de contractació: 6
Resolució en matèria de representació legal: 1
Resolució en matèria urbanística: 1
Resolució en matèria de delegació de competències: 1
Decret 99/19, de data 8/04/2019, en matèria competències LOREG
Decret 100/19, de data 9/04/2019, d’aprovació de la liquidació del Pressupost 2018

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre l’11/03/19 al 9/04/19, en matèria de:
-

Seguretat: 5
Medi Ambient: 1
Sanitat (Cementiri): 2
Urbanisme: 2
Contractes d’import reduït: 18”

PRECS I PREGUNTES

_____

12.- PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER QUAN S’ARRANJARÀ EL FONDO DE CAN
ROSSELL.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula la pregunta següent:
“En el Pressupost pel 2018, i pel 2019, vam pactar l’arranjament del Fondo de Can Rossell.
Hi havia una part del camí, l’inicial, que s’havia d’arranjar a càrrec del Pressupost municipal i
una altra part del camí, fins al final, que havia d’anar a càrrec de la Diputació.
El passat 23 de març, la Diputació va organitzar un passeig per conèixer l’entorn del municipi,
que pujava, justament, pel Fondo de Can Rossell. En aquesta passejada vam poder comprovar
com l’inici del camí continua sense estar arranjat i la resta també, especialment en la zona del
segon pont, que està molt degradada per l’abocament d'aigües des de la carretera.
Atès que aquests arranjaments s’havien d’haver efectuat fa temps, els hi volem preguntar:
• Quan es realitzarà l’arranjament del Fondo de Can Rossell perquè sigui utilitzable des del
poble fins a Collsacreu, sense problemes?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=6171.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=6226.0

13.- PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER QUAN ES REALITZARÀ LA RAMPA D’ACCÉS A LA
RESIDÈNCIA VERGE DEL REMEI, AFAVORINT L’ACCÉS AMB PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA.
La regidora Sra. Núria Paituví formula la pregunta següent:
“També en el Pressupost pel 2018, i pel 2019, vam pactar la realització de la rampa d’accés a
la Residència Verge del Remei, per substituir l’elevador que ha de ser utilitzat per treballadors
de la Residència, perjudicant el treball d’atenció als residents. Al mateix temps, quan vam
demanar aquesta solució aquest elevador estava espatllat, s’espatlla molt sovint, creant
inconvenients als treballadors, als residents i als seus familiars.
A hores d’ara, la rampa encara no s’ha realitzat. L’elevador es va haver d’arreglar, amb el cost
que això implica, i durant aquest temps s’ha tornat a espatllar i s’ha tornat a reparar.
Ara els hi volem preguntar:
• Saben quan es farà l’obra de la rampa d’accés a la Residència Verge del Remei per facilitar
l’accés a persones amb mobilitat reduïda?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=6321.0

Intervenció del regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, donant resposta a la pregunta:
_____

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=6380.0

14.- PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE ELS POUS D’AIGUA EN ELS TERRENYS MUNICIPALS
DE CAN JALPÍ, INVENTARI I QUIN APROFITAMENT S’ACONSEGUEIX.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez formula la pregunta següent:
“Hem pogut comprovar que als terrenys municipals de Can Jalpí hi ha varis pous d’aigua.
En aquest sentit voldríem saber:
• Si saben quants pous hi ha en aquests terrenys municipals, si tenen algun inventari?
• Quin aprofitament s’aconsegueix d’aquests pous?
• I si s’han plantejat que Aigües d’Arenys pugui aprofitar-los?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=6452.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=6476.0

15.- PREC DEL GRUP CUP PER POSAR UNA BARANA AL TRAM INICIAL DE LES ESCALES DE
CAN BORRELL.
Intervenció de la regidora Sra. Núria Paituví dient que retiren aquest prec, atès que la barana
ja està posada:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=6558.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=6569.0

16.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=6574.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, sobre els pous de Can Jalpí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=6594.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=6628.0

_____

La secretaria comenta que aquests pous no estan inventariats.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=6640.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre l’incís fet per la secretària i donant per finalitzat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/40288188693933110169ec6e662700d3?startAt=6647.0

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 cinquanta-dos minuts, de la qual cosa, jo, el secretari,
CERTIFICO.

Signatura: CN=TCAT P
Joan Rabasseda Ferrer DNI 40295052H
Data: 7/6/2019 19:48:18
_____

Signatura: CN=TCAT P Maria Carmen Gómez
Munoz-Torrero - DNI 11787830P,
SERIALNUMBER=11787830P, G=Maria Carmen,
SN=Gómez Munoz-Torrero, OU=Secretaria,
OU=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 06/06/2019 14:02:33

