ACTA NÚMERO 9/19
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia vint-i-cinc de juny 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 el Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents
d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels Gros
i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal, i els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr.
Lluís Campasol i Terrats, Sr. Abel Coll i Toledano, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa
i Jorge, Sra. Vanesa Muñoz i Fernández, Sra. Àngels Castillo i Campos i Sr. Guiu Muns i Roura,
assistits per la secretària de la corporació, Sra. M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero.
El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom, demana disculpes pel retard, saluda als nous
regidors que s’incorporen i comenta que aquest és un Ple molt tècnic.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=10.0

Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre
del dia:
1. DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DEFINITIVA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.
El Sr. Alcalde introdueix el punt i llegeix com queden els grups:
“En compliment del que determinen els art. 47 i 48 del Reglament Orgànic Municipal, es dona
compte dels grups municipals que composen el Ple de l’Ajuntament pel mandat 2019-2023,
segons la documentació que han fet arribar els caps de llista a la Secretaria municipal:
-

ERC, amb 6 membres
JUNTSXADM, amb 4 membres
PSC, amb 2 membres
CUP, amb 1 membre”

Intervenció Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=97.0

_____

2. PROPOSTA DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.
El Sr. Alcalde introdueix el punt i, prèviament a la seva lectura, comenta que hi havia una
proposta inicial de fer el ple el segon dimarts de cada mes, però com que no tots els
regidors/res els anava bé, s’ha mantingut en dijous, però a dos quarts de vuit del vespre en
comptes de a les vuit del vespre. Tot seguit, llegeix la part dispositiva de la proposta:
“Una vegada constituït el nou Ajuntament en data 15 de juny de 2019 i per tal d’aconseguir
una major eficàcia en la gestió municipal, resulta necessari procedir a l’establiment de la
periodicitat de les sessions del Ple.
Considerant el que determina l’art. 98 a) 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, així com els arts. 7 i
16 del Reglament Orgànic Municipal, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Que els Plens ordinaris es celebrin mensualment a la Masia Can Borrell, el segon
dijous no festiu, a les 19:30 hores, durant tot l’any.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per suspendre o modificar la celebració del Ple ordinari el
mes d’agost, com a conseqüència del període de vacances; així com a posposar la celebració
de les sessions ordinàries, dins el mateix mes de la seva celebració, quan el dia fixat sigui
festiu.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=160.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=250.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=283.0

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

3. PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.
El Sr. Alcalde introdueix el punt i llegeix la part dispositiva de la proposta:
“Pel millor estudi i preparació dels assumptes que han de sotmetre’s a l’aprovació de
l'Ajuntament Ple i de conformitat amb les regles dels articles 123 i següents del ROF i articles
39 a 43 del Reglament Orgànic municipal, es proposa la creació de les següents comissions
informatives permanents, amb l’objecte de dotar al Ple d’òrgans complementaris de caràcter
assessor, per fer efectiu el dret que l’article 20.1 de la Llei 7/85 reguladora de les bases del
règim local en la redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, atorga a tots els grups
municipals.
Que aquestes comissions coincideixen amb la distribució legal dels serveis determinada a la
normativa, a les que s’adscriuran els regidors que oportunament s’especificaran, i a les quals
els membres tindran vot ponderat. Així mateix, es crea la Comissió especial de comptes per
ser obligatòria en totes les entitats locals.
No obstant, el Ple també ha creat comissions de caràcter especials vinculats a temes que s’ha
considerant interessant comptar amb l’assessorament d’aquests òrgans en virtut del que
determina l’art. 40.b) del ROM.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Crear les següents Comissions informatives de caràcter permanent:
-

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS, la qual estarà formada per:

President: l’Alcalde o regidor en qui delegui.
Els vocals seran un regidor per cada grup amb representació a l’Ajuntament:
Grup Polític ERC
Grup Polític JUNTSXADM
Grup Polític PSC
Grup Polític CUP
Secretari: Cap de Serveis Personals de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui

_____

-

COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE SERVEIS GENERALS, la qual estarà formada per:

President: L’alcalde o regidor en qui delegui.
Els vocals seran un regidor per cada grup amb representació a l’Ajuntament
Grup Polític ERC
Grup Polític JUNTSXADM
Grup Polític PSC
Grup Polític CUP
Secretari: Interventor/a de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui
-

COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE SERVEIS TERRITORIALS, la qual estarà formada
per:

President: l’Alcalde o regidor en qui delegui.
Els vocals seran un regidor per cada grup amb representació a l’Ajuntament:
Grup Polític ERC
Grup Polític JUNTSXADM
Grup Polític PSC
Grup Polític CUP
Secretari: Secretària de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui
-

COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE COMPTES, la qual estarà formada per:

President: L’alcalde o regidor en qui delegui.
Els vocals seran un regidor per cada grup amb representació a l’Ajuntament:
Grup Polític ERC
Grup Polític JUNTSXADM
Grup Polític PSC
Grup Polític CUP
Secretari: Interventor/a de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui
Segon.- Mantenir les següents Comissions informatives de caràcter especial:
-

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LA RIERA, la qual estarà formada per:

President: L’alcalde o regidor en qui delegui.
Els vocals seran un regidor per cada grup amb representació a l’Ajuntament:
_____

Grup Polític ERC
Grup Polític JUNTSXADM
Grup Polític PSC
Grup Polític CUP
Secretari: Secretària de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui
-

COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL PER A LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC
MUNICIPAL, la qual estarà formada per:

President: L’alcalde o regidor en qui delegui.
Els vocals seran un regidor per cada grup amb representació a l’Ajuntament:
Grup Polític ERC
Grup Polític JUNTSXADM
Grup Polític PSC
Grup Polític CUP
Secretari: Secretària de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui
-

COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL PER LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA, la
qual estarà formada per:

President: L’alcalde o regidor en qui delegui.
Els vocals seran un regidor per cada grup amb representació a l’Ajuntament:
Grup Polític ERC
Grup Polític JUNTSXADM
Grup Polític PSC
Grup Polític CUP
Secretari: Secretària de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui
-

COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL PER A LA PROMOCIÓ I MILLORA DEL COMERÇ I EL
TEIXIT PRODUCTIU LOCAL, la qual estarà formada per:

President: L’alcalde o regidor en qui delegui.
Els vocals seran un regidor per cada grup amb representació a l’Ajuntament:
Grup Polític ERC
Grup Polític JUNTSXADM
Grup Polític PSC
Grup Polític CUP
_____

Secretari: Secretària de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui
Tercer.- Les tres primeres comissions PERMANENTS celebraran reunions la setmana abans de
cada Ple ordinari en el que hagin de tractar assumptes de la seva competència.
Quart.- Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals per tal que designin els
seus representants en cada comissió, notificant-ho per escrit a la secretaria de l’Ajuntament
en el termini d’una setmana des de l’adopció del present acord, quedant facultat l’alcalde per
a, mitjançant decret, procedeixi al seu nomenament.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=294.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=476.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DELEGACIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
El Sr. Alcalde introdueix el punt i llegeix la part dispositiva de la proposta:
“Considerant que l’art. 52.4 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 permet al Ple delegar l’exercici de
les seves atribucions en l’alcalde o la Junta de Govern Local en els temes que no afectin als
apartats 2, lletres a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) l) i q) del mateix article, per una millor gestió.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents competències del Ple:
-

_____

Aprovació de preus públics.
Aprovació de convenis amb administracions i particulars en les matèries que no siguin
competència exclusiva del Ple.

-

Petició i concessió de subvencions.

Segon.- Aquesta delegació s’entén feta per tot el mandat municipal.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=485.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=540.0

Intervenció da la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=641.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=711.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=955.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=1173.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=1186.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=1213.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=1222.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=1269.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=1335.0

_____

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=1379.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu vots a favor del senyor alcalde
president Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i Paituví,
Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal i els
regidors i regidores Montserrat Batista i Alsina, Sr. Lluís Campasol i Terrats, Sr. Abel Coll i
Toledano, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, dels grups ERC i JUNTS; dues
abstencions, de les regidores Sra. Vanesa Muñoz i Fernández i Sra. Àngels Castillo i Campos,
del grup PSC; i un vot en contra, del regidor Sr. Guiu Muns i Roura, del grup CUP.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DELEGACIONS DEL PLE EN L’ALCALDE.
El Sr. Alcalde introdueix el punt i llegeix la part dispositiva de la proposta:
“Vist que la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, modifica l’article
13 de la Llei 10/99, en el sentit de suprimir la necessitat de delegar competències, donat que
directament, la competència per a imposar sancions per les infraccions de la Llei 10/1999
correspon:
"a) Als alcaldes, per la comissió d'infraccions de caràcter lleu.
b) Al ple de l'ajuntament, per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu."
Vist que la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, regula en el seu article 13 que: “El Govern pot delegar les competències
sancionadores als ajuntaments que ho sol·licitin.”
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Delegar, en base al que determina l’art. 51 del Reglament d’Organització,
Funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), la competència del Ple Municipal a
l’Alcaldia per a la incoació i resolució dels expedients sancionadors per la comissió
d’infraccions de caràcter greu i molt greu relacionades amb la Llei 10/1999, sobre gossos
potencialment perillosos, per tal d’agilitzar la tramitació d’aquests i en les mateixos termes
que estableix l’Ordenança municipal de tinença d’animals.

_____

Segon.- Donar publicitat d’aquesta delegació al BOPB, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al
web municipal.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=1402.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=1465.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS
COL·LEGIATS.
El Sr. Alcalde introdueix el punt i llegeix la part dispositiva de la proposta:
“En compliment de l’art. 38 del Reial Decret 2568/86, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, resulta necessari procedir
al nomenament dels representants de la corporació en consells sectorials, òrgans
supramunicipals, fundacions privades, associacions, mancomunitats, consorcis i entitats
urbanístiques.
L’alcaldia proposa al Ple la realització dels següents nomenaments:
Primer.- Fer els següents nomenaments:
FUNDACIÓ NOSTRA SENYORA DEL REMEI: Josep Sànchez i Camps, Montserrat Batista i Alsina.
ENTITATS URBANÍSTIQUES DEL MUNICIPI: Josep Sànchez i Camps (Titular) / M. Àngels Gros i
Argelés (Suplent)
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL (ADF) (ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL SERRA DE
MARINA): Jordi Maimí i Girbal (Titular) / Àngel Castillo i Vallcorba (Suplent)

_____

PARC MONTNEGRE-CORREDOR (CONSELL COORDINADOR DEL PARC DEL MONTNEGRE I EL
CORREDOR): Jordi Maimí i Girbal (Titular) / Àngel Castillo i Vallcorba (Suplent)
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME: Jordi Maimí i
Girbal (Titular) / Àngel Castillo i Vallcorba (Suplent)
CONSORCI LOCALRET: Jordi Maimí i Girbal (Titular) / M. Antònia Vila i Paituví (Suplent)
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME: Josep Sànchez i Camps (Titular) /
M. Àngels Gros i Argelés (Suplent)
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (FCCD): Montserrat Batista i Alsina
(Titular) / M. Antònia Vila i Paituví (Suplent)
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS: M. Antònia Vila i Paituví (Titular) / Àngel Castillo i
Vallcorba (Suplent)
CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC): Josep Sànchez i
Camps (Titular) / M. Àngels Gros i Argelés (Suplent)
XARXA LOCAL DE CONSUM:
(Suplent)

Josep Sànchez i Camps (Titular) / M. Antònia Vila i Paituví

ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA: M. Antònia Vila i Paituví (Titular) / Àngel
Castillo i Vallcorba (Suplent)
AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE LA REGIÓ
METROPOLITANA DE BARCELONA (AMTU): Àngel Castillo i Vallcorba (Titular) / Jordi Maimí i
Girbal (Suplent)
XARXA CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: Jordi Maimí i Girbal (Titular) / M. Antònia
Vila i Paituví (Suplent)
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA: Jordi
Maimí i Girbal (Titular) / M. Antònia Vila i Paituví (Suplent)

_____

CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA: Josep Sànchez i Camps
(Titular) / M. Àngels Gros i Argelés (Suplent)
ASSOCIACIÓ XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA: Josep Sànchez i
Camps (Titular) / Montserrat Batista i Alsina (Suplent)
Segon.- Aquests nomenaments hauran de comunicar-se als regidors afectats pel seu
coneixement i als efectes oportuns, fent constar que hauran de mantenir informada a
l’alcaldia de les gestions realitzades en l’exercici de les seves delegacions.
Tercer.- Comunicar-los, així mateix, als organismes afectats pel seu coneixement.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=1474.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=1634.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=1669.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
7. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE, CONSTITUCIÓ DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL I DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ALS REGIDORS DE
L’EQUIP DE GOVERN PER PART DE L’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde llegeix la resolució 167/19, de data 19/06/2019:
“En ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/85 reguladora de
les Bases del Règim Local, en la nova redacció donada per la Llei 57/2003 de Mesures per a la
Modernització del Govern Local i l’art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el
_____

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb les
atribucions conferides per l’art. 36 del Reglament Orgànic Municipal,
HE RESOLT
Primer.- Nomenar als següents regidors com a tinents d’alcalde:
1r.- Tinent d’alcalde: ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA
2n.- Tinent d’alcalde: ANTÒNIA VILA I PAITUVÍ
3r.- Tinent d’alcalde: M. ÀNGELS GROS I ARGELÈS
4t.- Tinent d’alcalde: JORDI MAIMÍ I GIRBAL
Segon.- Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia de l’alcalde, les atribucions i
competència que reconeix la legislació vigent, seran realitzada pels tinents d’alcalde pel seu
ordre.
Tercer.- Comunicar aquest decret als tinents d’alcalde.
Quart.- Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri, notificant-la als designats i es
publicarà al BOP, sense perjudici de la seva efectivitat des de l’endemà de la present
resolució.”
Així mateix i per resolució 168/19, de data 19/06/2019, i de conformitat amb els articles 23.2
de la Llei de Bases del Règim Local, segons redacció donada per la Llei de Modernització del
Govern Local, l’art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’art. 34 del Reglament Orgànic Municipal, s’ha
resolt:
“Primer.- Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta alcaldia, està integrada per
quatre regidors, nombre que no supera un terç del número legal dels que formen el Ple i que
s’indiquen a continuació:
1r.- Tinent d’alcalde: ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA
2n.- Tinent d’alcalde: ANTÒNIA VILA I PAITUVÍ
3r.- Tinent d’alcalde: M. ÀNGELS GROS I ARGELÈS
4t.- Tinent d’alcalde: JORDI MAIMÍ I GIRBAL

_____

Segon.- Que es transfereixen a la mateixa les següents atribucions, a més a més de les
determinades per Llei:
- Aprovació de les Llicències d’Obres majors
- Aprovació dels expedients de llicència ambiental.
Tercer.- Les atribucions delegades s’exerciran per la Junta de Govern en els terminis i límits de
la present delegació, no essent susceptibles de ser delegades en un altre òrgan.
Quart.- Que la Junta es reunirà de forma setmanal en sessió ordinària en el dia i l’hora que es
determini en la sessió de constitució de la mateixa.
Cinquè.- De la present resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri i es
publicarà al BOP, sense perjudici de la seva efectivitat des dels dia següent al de la present
resolució.”
En ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/85 Reguladora de les
Bases del Règim Local, en la nova redacció donada per Llei de Mesures per a la Modernització
del Govern Local, de desembre de 2003 i l’art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’alcaldia considera
necessari establir un règim de delegacions de competències a favor dels diferents regidors de
l’Ajuntament.
Considerant el que determinen l’art. 43 i següents del ROF i l’art. 46 del Reglament Orgànic
Municipal, s’han realitzat les següents resolucions:
Per resolució 169/19, de data 20/06/2019, s’han realitzat les següents delegacions:
“Primer.- Efectuar a favor del regidor ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA una delegació específica
d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb:
•
•
•
•

Seguretat
Espai Públic
Joventut
Festes

Les facultats genèriques que es deleguen són:

_____

-

Les referents a Seguretat, incloent la coordinació de la Policia Local, Mobilitat, Espai
Públic (manteniment, neteja, zones verdes, jardineria, enllumenat i coordinació de la
Brigada d’Obres i Serveis), supervisió dels Equipaments municipals; i les referents a
Joventut, així com l’organització de festes populars al municipi.

Les facultats específiques que es deleguen són:
-

-

Presidència del Consell Municipal de Joventut
Presidència de la Comissió Informativa Permanent de Serveis Generals
Relacions amb el directiu local d’obres i serveis per a la coordinació dels treballs en la
via pública.
Coordinació del Casal de Joves l’Escorxador, autorització del seu ús i aprovació de les
corresponents liquidacions, bonificacions o exempcions, si s'escau.
Autorització d’ús de material inventariable depenent de la Brigada d’obres.
Autorització de l'ús dels equipaments municipals i l'aprovació de les corresponents
liquidacions, bonificacions o exempcions, si s'escau.
Resolutòries en matèria d’ocupació de la via publica, de tallament de carrers sense
material, i l'aprovació de les corresponents liquidacions, bonificacions o exempcions, si
s'escau.
Resolutòries en matèria de senyalització urbana, queixes i reclamacions de la via
pública.
Coordinació de l’Agenda d’Actes i events de l’Ajuntament.
Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost en les
matèries delegades, amb càrrec als orgànics 320, 321, 430, 440 i 840.
Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin
informats per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 320,
321, 430, 440 i 840. De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al
Ple de forma mensual.

Segon.- Aquesta delegació tindrà efecte, de conformitat amb l’art. 44 del ROF, des del dia
següent de la data de notificació del decret al regidor afectat i tindrà caràcter indefinit.
En el cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor delegat,
l’alcaldia assumirà la competència originària.

_____

Tercer.- Notificar aquesta resolució al regidor afectat, entenent-se acceptada la competència
delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en
contra o es fa ús de la delegació.
Quart.- Es donarà compte al Ple d’aquesta delegació, en la primera sessió que celebri.”
Per resolució 170/19, de data 20/06/2019, s’han realitzat les següents delegacions:
“Primer.- Efectuar a favor de la regidora MARIA ANTÒNIA VILA I PAITUVÍ una delegació
específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb:





Educació
Comunicació (Servei de Premsa i Ràdio)
Transparència
Cultura

Les facultats genèriques que es deleguen són:
-

Les referents a Educació, Comunicació, Transparència i Cultura: relacions amb l’Escola
Sant Martí, l’Escola Sobirans, l’Institut Domènec Perramon, l’Escola bressol municipal La
Petjada; relacions amb Biblioteca Municipal; coordinació de l'Aula Cultural i activitats
culturals a la Masia Can Borrell; i les referents a Comunicacions (servei de Premsa i Ràdio).

Les facultats específiques que es deleguen són:
-

_____

Presidència del Consell Municipal d’Ensenyament
Presidència del Consell Municipal de Cultura
Presidència del Consell Municipal de Comunicació i Noves Tecnologies
Presidència de la Comissió especial del Nomenclàtor d’Arenys de Munt
Presidència de la Comissió Informativa Permanent de Serveis Personals
Presidència de la Comissió Informativa Especial per la Recuperació de la Memòria
Històrica
Coordinació de l’Agenda d’Actes i events de l’Ajuntament en educació i cultura.
Servei de premsa, relacions amb Ràdio Arenys de Munt i coordinació del Butlletí
Municipal i del Web municipal
Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost en les
matèries delegades, amb càrrec als orgànics 820, 830 i 920.

-

Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin
informats per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 820,
830 i 920. De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de
forma mensual.

Segon.- Aquesta delegació tindrà efecte, de conformitat amb l’art. 44 del ROF, des del dia
següent de la data de notificació del decret al regidor afectat i tindrà caràcter indefinit.
En el cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor delegat,
l’alcaldia assumirà la competència originària.
Tercer.- Notificar aquesta resolució al regidor afectat, entenent-se acceptada la competència
delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en
contra o es fa ús de la delegació.
Quart.- Es donarà compte al Ple d’aquesta delegació, en la primera sessió que celebri.”
Per resolució 171/19, de data 19/06/2019, s’han realitzat les següents delegacions:
“Primer.- Efectuar a favor de la regidora M. ÀNGELS GROS I ARGELES una delegació específica
d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb:





Urbanisme.
Habitatge.
Igualtat de Gènere.
Sanitat.

Les facultats genèriques que es deleguen són:
-

Les referents a Urbanisme, Habitatge, Igualtat de Gènere i Sanitat, planificació
urbanística, serveis municipals d’arquitectura i disciplina urbanística, consultori municipal,
desfibril·ladors, activitats promoció de la salut, gestió dels temes d’igualtat de gènere,
Programes d’habitatge social i desenvolupament del Reglament d’habitatges desocupats.

Les facultats específiques que es deleguen són:
_____

Presidència del Consell Municipal d’Urbanisme

-

-

Presidència de la Comissió Informativa de la Riera
Concessió de llicències d’obres menors (que inclou liquidació de taxes i règim
sancionador)
Autorització de còpies d’expedients i liquidació de taxes.
Gestió del servei de cementiri (que inclou l’assignació de sepulcres, nínxols i
columbaris, registre de permutes i transmissions, inhumacions i trasllats, serveis de
manteniment, conservació i neteja, utilització temporal de sepulcres, nínxols i columbaris
i la liquidació de les taxes que se’n deriven).
Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost en les
matèries delegades, amb càrrec als orgànics 130, 132, 133, 521 i 630.
Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin
informats per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 130,
132, 133, 521 i 630. De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al
Ple de forma mensual.

Segon.- Aquesta delegació tindrà efecte, de conformitat amb l’art. 44 del ROF, des del dia
següent de la data de notificació del decret al regidor afectat i tindrà caràcter indefinit.
En el cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor delegat,
l’alcaldia assumirà la competència originària.
Tercer.- Notificar aquesta resolució al regidor afectat, entenent-se acceptada la competència
delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en
contra o es fa ús de la delegació.
Quart.- Es donarà compte al Ple d’aquesta delegació, en la primera sessió que celebri.”
Per resolució 172/19, de data 19/06/2019, s’han realitzat les següents delegacions:
“Primer.- Efectuar a favor del regidor JORDI MAIMÍ I GIRBAL una delegació específica
d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb:
•
•
•
•

_____

Esports.
Sistemes informàtics i Comunicacions (abans Noves Tecnologies).
Sostenibilitat.
Medi Ambient.

Les facultats genèriques que es deleguen són:
-

-

Les referents a Esports, Sistemes informàtics i Comunicacions, Sostenibilitat i Medi
Ambient, Coordinació d’Instal·lacions i activitats esportives Municipals, Piscina
Municipal.
Les referents a residus, zones verdes i forestals, prevenció d’incendis i activitats
ambientals i sostenibilitat.

Les facultats específiques que es deleguen són:
-

Presidència del Consell Municipal d’Esports
Presidència del Consell Municipal de Medi Ambient
Tramitació d’activitats en règim de comunicació (comporta resolució d’expedients,
liquidació de taxes i ordres d’inspecció compreses a l’Annex III).
Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost en les
matèries delegades, amb càrrec als orgànics 140, 141, 142, 143 i 620.
Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin
informats per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 140,
141, 142, 143 i 620. De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al
Ple de forma mensual.

Segon.- Aquesta delegació tindrà efecte, de conformitat amb l’art. 44 del ROF, des del dia
següent de la data de notificació del decret al regidor afectat i tindrà caràcter indefinit.
En el cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor delegat,
l’alcaldia assumirà la competència originària.
Tercer.- Notificar aquesta resolució al regidor afectat, entenent-se acceptada la competència
delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en
contra o es fa ús de la delegació.
Quart.- Es donarà compte al Ple d’aquesta delegació, en la primera sessió que celebri.”
Per resolució 173/19, de data 19/06/2019, s’han realitzat les següents delegacions:
“Primer.- Efectuar a favor de la regidora MONTSERRAT BATISTA I ALSINA una delegació
específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb:
_____

•
•
•
•
•

Acció Social (abans Benestar Social).
Convivència.
Salut Pública.
Gent Gran.
Participació Ciutadana.

Les facultats genèriques que es deleguen són:
Les facultats referents a Acció Social, Convivència, Salut Pública, Gent Gran i Participació
Ciutadana; Cooperació Internacional i Civisme, Mediació Ciutadana, Esplai dels jubilats i
Residència d’avis del patronat Verge del Remei; control de plagues, control de qualitat de
l’aigua i control i benestar animal.
Les facultats específiques que es deleguen són:
-

Presidència del Consell Municipal d’Acció Social i Solidaritat
Presidència de la Comissió per a la Modificació del ROM
Presidència de la Comissió d’avaluació i seguiment de la crisi a Arenys de Munt
Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost en les
matèries delegades, amb càrrec als orgànics 520, 530, 540 i 640.
Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin
informats per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 520,
530, 540 i 640. De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de
forma mensual.

Segon.- Aquesta delegació tindrà efecte, de conformitat amb l’art. 44 del ROF, des del dia
següent de la data de notificació del decret al regidor afectat i tindrà caràcter indefinit.
En el cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor delegat,
l’alcaldia assumirà la competència originària.
Tercer.- Notificar aquesta resolució al regidor afectat, entenent-se acceptada la competència
delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en
contra o es fa ús de la delegació.
Quart.- Es donarà compte al Ple d’aquesta delegació, en la primera sessió que celebri.”
_____

Intervenció Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=1690.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=2015.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=2154.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=2206.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=2281.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=2345.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant per finalitzat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016b6fabd413006b?startAt=2370.0

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

Signatura: CN=TCAT P Josep Sanchez Camps - DNI
46694394R, SERIALNUMBER=46694394R,
G=Josep, SN=Sanchez Camps, OU=Regidor,
OU=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 12/8/2019 14:02:25
Motiu: apeiron

_____

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: 05/08/2019 14:13:32

