ACTA NÚMERO 7/19
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia trenta de maig de dos mil dinou, es
reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública extraordinària 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.
Es celebra el present Ple a fi de donar compliment al que determina l'art. 36.1 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals d’aprovar l’acta de l’última
sessió celebrada. La sessió es celebra prèvia convocatòria efectuada amb l’antelació
reglamentària.
El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom, explica que és l’últim Ple del mandat 2015-2019,
un ple extraordinari amb un ordre del dia curt, de pur tràmit, que dona pas a una nova etapa
política a Arenys de Munt. En aquest Ple s’aprovaran les actes i, tot seguit, tots els regidors i
regidores que ho desitgin podran dir unes paraules de comiat. Un cop tancada l’acta, es farà
un brindis amb cava i es podrà fer un tastet de pastís de relleno.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?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/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=121.0

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, fa una reflexió sobre el perquè d’aquest minut
de silenci.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=213.0

Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre
del dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 11/04/2019.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=312.0

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
30/04/2019.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=346.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el Ple.
Un cop aprovades les actes, el Sr. Alcalde explica que al tractar-se de l’última sessió plenària
del mandat que va començar el 2015, i com s’ha acordat en la Junta de Portaveus, a
continuació es procedirà a les intervencions de comiat dels regidors i regidores, així com de
l’alcalde, que actualment està en funcions. Dona pas al regidor del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=369.0

Intervenció del regidor Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=423.0

El Sr. Alcalde dona pas a la regidora del grup PSC.

_____

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=626.0

El Sr. Alcalde dona pas als regidors i regidores del grup CUP.
Intervenció de la regidora Sra. Núria Paituví:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=934.0

Intervenció de la regidora Sra. Ballester:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=1023.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=1174.0

El Sr. Alcalde dona pas als regidors i regidores del grup PDeCAT.
Intervenció de la regidora Sra. Lourdes Paituví:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=2332.0

Intervenció del regidor Sr. Tarrés:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=2709.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=3006.0

El Sr. Alcalde dona pas als regidors i regidores del grup ERC, que malgrat continuar, també
volen dir unes paraules.
Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=3253.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=3369.0

Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=3446.0

Intervenció de la regidora Sra. de la Iglesia:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=3630.0

_____

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=3941.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant per finalitzat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818869393311016af86824d701f1?startAt=5031.0

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