ACTA NÚMERO 11/19
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta minuts del dia vint-i-vuit d’agost
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 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 i diu que ja porten quatre plens en aquest nou
mandat municipal, dos extraordinaris i aquest, que és el segon ordinari:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=14.0

A continuació, com s’ha fet en els darrers plens, el Sr. Alcalde fa lectura del manifest, en
format més breu, de suport als presos polítics i exiliats i exiliades polítics, que llegiran
mentre es manté aquesta situació:
“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.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=72.0

Finalitzada la lectura, el Sr. Alcalde diu que hi ha un element lamentable que també s’ha de
posar de manifest i que és la visibilització de la violència de gènere. També dona compte al
Ple que el grup Junts per Catalunya ha comunicat formalment que aquest grup passa a
estar format per tres regidors i que el Sr. Abel Coll passa a ser regidor no adscrit.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=98.0

Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia:

_____

PART DISPOSITIVA
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 11/07/2019.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=202.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el Ple.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE NOMENAMENT DE REPRESENTATS EN ÒRGANS
COL·LEGIATS (CONSELLS ESCOLARS I GUSAM SA).
El Sr. Alcalde introdueix el punt i en fa un resum. A continuació llegeix la proposta:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió de data 26/05/2019 i 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, va nomenar una sèrie
de representants de la corporació en consells sectorials, òrgans supramunicipals,
fundacions privades, associacions, mancomunitats, consorcis i entitats urbanístiques.
Atès que va quedar pendent nomenar els representats de la Corporació davant els
diferents consells escolars i davant la societat municipal GUSAM SA.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents nomenaments:
Primer.- Aprovar els següents nomenaments:
-

CONSELLS ESCOLARS (ESCOLA BRESSOL LA PETJADA, ESCOLA SANT MARTÍ, ESCOLA
SOBIRANS I INSTITUT DOMÈNEC PERRAMON): (Titular) ANTÒNIA VILA I PAITUVÍ /
(Suplent) JOSEP SÁNCHEZ CAMPS

-

SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL (GUSAM SA):

Per tal de donar compliment a l’article 11 dels Estatuts de l’esmentada Societat en el qual
és necessari nomenar 5 membres pel Govern municipal:
- Josep Sánchez i Camps
_____

-

Àngel Castillo i Vallcorba
M. Àngels Gros i Argelés
Antònia Vila i Paituví
Jordi Maimí i Girbal

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/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=219.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=384.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=509.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=597.0

Intervenció del Sr. Alcalde agraint els vots a favor i fent una reflexió:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=639.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=702.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen
el Ple.
3.- PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE LA DESPESA PLURIANUAL, PER UN
IMPORT TOTAL DE 2.759,65 EUROS, PER FINANÇAR EL PROJECTE “L’HERÈNCIA

_____

DEL MARESME. RUTES TURÍSTIQUES PEL PATRIMONI CULTURAL DE LA
COMARCA”, (FEDER).
El Sr. Alcalde explica que aquest punt s’ha retirat en Junta de Portaveus.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=709.0

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE L’ADHESIÓ A LA PÒLISSA
D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL DE LA QUAL ÉS
PRENEDORA L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS.
El Sr. Alcalde introdueix el punt i en fa un resum. A continuació llegeix la proposta:
“Atès que la contractació actual de la pòlissa de responsabilitat civil i patrimonial
contractada per l’Ajuntament d’Arenys de Munt finalitza en data de 31-8-2019, en base a
l’acord de Ple de data 20-7-2017, essent la darrera pròrroga possible.
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. Mitjançant la Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, de data 28 de
novembre de 2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a tal efecte d’acord
amb el Reglament regulador del funcionament de l’esmentada Central de Contractació, va
ser aprovada definitivament la pròrroga de l’Acord marc per un període addicional de 12
mesos més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de
desembre de 2018, pel que fa, respectivament als seu lots 3 i 5 adjudicats a l’empresa
ZURICH INSURANCE PLC i ARAG, SE.
VI. En data 19 de desembre de 2018 i prèvia tramitació, s’aprova definitivament la segona
pròrroga de l’Acord marc del serveis de pòlisses d’assegurances (Exp. 2015.04), pel que fa
al Lot 5 per un període addicional de 4 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 i fins el 30
d’abril de 2019.
VII. S’ha realitzat una nova licitació, per dos anys, més 2 anys de possibles pròrrogues,
resultant també com adjudicatària la companyia ZURICH INSURANCE PLC, amb inici de
contracte des de 1-5-2019.
VIII. 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 .
IX. 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, ja ens vam adherir per acord de Ple de
data 30-6-2016, amb l’empresa FERRER & OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS.
Atès que en 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 es va formalitzar un acord d’adhesió entre les parts, per tal que l’Ajuntament
d’Arenys de Munt també es pogués adherir al servei d’assegurances i al servei de mediació
que el Consorci Català de Desenvolupament Local va licitar.
Atès que en data 21 de novembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent
procediment a l’efecte, la Central de Contractació de l’ACM va adoptar una Resolució en
virtut de la qual fou aprovada definitivament la seva primera pròrroga, per un període
addicional de 12 mesos més, en els mateixos termes i condicions que es venia prestant el
servei, formalitzant-se l’esmentada pròrroga en data 30 de novembre de 2017.)
Atès que en data 28 de novembre de 2018 i prèvia tramitació del corresponent
procediment a l’efecte d’acord amb el Reglament de funcionament de la Central de
Contractació de l’ACM, fou aprovada una Resolució de l’esmentada Central de Contractació
disposant aprovar definitivament la segona pròrroga de l’Acord marc del servei
d’assessorament i mediació d’assegurances (Exp. 2015.01) per un període addicional de 12
mesos, des de l’1 de gener de 2019 i fins les 24 hores del dia 31 de desembre de 2019.
La Comissió informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt mantingui 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. Aquesta adhesió finalitza el 31-12-2019.
Segon.- Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt mantingui l’adhesió a l’Acord marc del servei
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya, que des de data 1-5-2019
té nova adjudicació (2+1+1 any de durada) i contracti la Pòlissa que a continuació s’indica:
- Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España, per un import de 12.270,94 euros. Incorpora una franquícia de
750,00€. Vigència a iniciar 1-9-2019, per dos anys, que és la durada actual licitació
de l’ACM.
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 a l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS.”
_____

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=753.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=904.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=1065.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=1125.0

Intervenció del Sr. Alcalde agraint les aportacions i donant resposta qüestions plantejades:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=1450.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=1560.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze 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, Sra.
Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sr. Guiu Muns i Roura i Sr. Abel Coll i
Toledano, dels grups ERC, JUNTS, CUP i el regidor no adscrit; i dues abstencions, de les
regidores Sra. Vanesa Muñoz i Fernández i Sra. Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.
PART DE CONTROL
5.- INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST SEGON TRIMESTRE 2019.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i llegeix, resumidament, l’Informe emès per la
Interventora municipal en data 26 de juliol de 2019:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=1586.0

_____

“Respecte les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, l’article 16.5 de
l’Ordre HAP/2105/2012 cita que, abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de
cada trimestre es remetrà un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final
de cada trimestre, dels ingressos i despeses del pressupost i dels seus estats
complementaris, amb indicació dels drets recaptats de l’exercici corrent i dels exercicis
tancats i de les desviacions respecte les previsions.
De forma resumida, l’estat d’execució del 2n trimestre 2019 presenta les següents xifres:
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES

_____

7.171.984,14 €
3.636.315,30 €

La resta de documentació referida al 2n trimestre 2019 que dona compliment als punts
1,2,3 i 7 de l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012 s’inclou annexada en aquest informe.
Finalment, l’article 16.4 de l’Ordre HAP/2105/2012 cita que, abans de l’últim dia del mes
següent a la finalització de cada trimestre es remetrà l’actualització de l’informe de la
intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat i límit del deute. Així mateix, la
intervenció realitzarà una valoració del compliment de la regla de de la despesa al
tancament de l’exercici.
En compliment del mateix, el present informe procedeix a validar els controls de:
 l’objectiu d’estabilitat pressupostària
 l’objectiu de deute públic
Objectiu d’estabilitat
L’article 15 especifica que “En el primer semestre de cada any, el Govern, mitjançant acord
del Consell de Ministres, a proposta del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques i
previ informe del Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats autònomes i de la
Comissió Nacional d'Administració Local, fixarà els objectius d’estabilitat pressupostària, en
termes de capacitat o necessitat de finançament”.
L’objectiu d'estabilitat pressupostària per al 2019 és zero.
_____

D’acord amb les xifres obtingudes del 2n trimestre, la capacitat o necessitat de
finançament de l'Ajuntament, calculada amb els criteris del SEC95, és la següent:
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT
Ingressos dels capítols 1 a 7
-Despeses dels capítols 1 a 7
Ajustaments SEC 95
Ajustament consolidació operacions entre el grup
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament

Pressupost
9.140.568
8.258.115
-193.6345
0
688.819

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

Imports
-51.105
-650
-11.986
37.484
0
0

0
0
0
3.332
0
-120.724
0
0
0

Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici
Excés de finançament afectat Inicial
Excés de finançament afectat Final
Ajust de no recaptació - altres conceptes
Altres ajustaments SEC95
Total ajustaments

0
222.348
-272.332
0
-193.634

NOTA: No es calculen les dades de l’empresa municipal GUSAM en finançar-se
majoritàriament amb ingressos de mercat i resta pendent de classificació; així doncs,
tampoc s’obtenen dades consolidades.
Objectiu de deute
La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals. Així en el seu
article 13 indica que:
“1. El volum de deute públic, definida d’acord amb el Protocol sobre procediment de dèficit
excessiu, del conjunt d’administracions Públiques no podrà superar el 60% del producte
interior brut nacional expressat en termes nominals, o el que s’estableixi per la normativa
europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb els següents percentatges, expressats en
termes nominals del producte interior brut nacional: 44% per l’administració central 13%
per al conjunt de comunitats autònomes i 3% per al conjunt de corporacions locals (...).
2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar operacions
d’endeutament net.”
I en el punt 2 de l’article 18 indica que “quan el volum de deute públic se situï per damunt
del 95% dels límits establerts a l’article 13.1 d’aquesta Llei, les úniques operacions
d’endeutament permeses a l’Administració Pública corresponent seran les de tresoreria”.

_____

En tant que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible i, atès que no està regulada
l’aplicació pràctica d’aquesta limitació, no exiteix cap disposició que indiqui el contrari, es
considera que no és aplicable aquest control.
A nivell d’entitat, a més de fer el seguiment del deute definit a l’article 13 de la LOEPSF,
existeix el control del deute viu regulat per la normativa de tutela financera, la qual va ser
modificada l’any 2014 per la Disposició Final Trigèssima primera de la Llei 17/2012, de 27
de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013.
Seguint els preceptes de la mateixa, l’Ajuntament es podrà endeutar en règim de
comunicació a Tutela financera si no es supera el rati del 75% del deute viu, mentre que
entre aquesta xifra i el 110% caldria demanar autorització a l’ens de control.
L’objectiu d’endeutament per l’exercici 2019, d’acord amb les previsions derivades del 2n
trimestre, és:
Deute a final de
trimestre vençut
Deute Viu
Arrendaments financers
Contractes APP
Proveïdors a llarg termini
Altres operacions a llarg termini
Bestretes de subvencions rebudes
Valor actual de derivats financers
Interessos meritats i no vençuts
Operacions a curt termini
Factoring sense recurs
S1-suma
Avals concedits fora del grup
Total
Sobre ingressos corrents

_____

231.693,59
0
0
2.678.844,70
0
0
0
0
0
2.910.538,29
0
2.910.538,29
41%




S’assoleix l’objectiu d’estabilitat
L’objectiu de deute per l’exercici està dins dels marges legals

Per tant, d’acord amb els resultats anteriors, l’execució trimestral referent al 2n trimestre
de 2019 compleix amb els controls previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.”
6.- DESPATX D’OFICI
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=1657.0

“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 192 a la 226, ambdues
incloses, des del 8/07/19 al 22/08/19:
-

_____

Resolucions en matèria d’economia: 8
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 5
Resolucions en matèria de personal: 7
Resolucions en matèria de contractació: 8
Resolució en matèria de delegació de competències: 1
Resolucions en matèria d’aprovació de projectes: 1
Resolucions en matèria urbanística: 2
Resolucions en matèria de protocol: 1
Resolucions en matèria de via pública: 1
Resolució 213/19 d’aprovació de la modificació de crèdits 8/19

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre 8/07/19 al 22/08/19, en matèria de:
-

Seguretat: 6
Medi Ambient: 2
Benestar social: 1
Cementiri: 1
Ocupació d’espais: 1
Obres menors: 1
Contractació menor de 5.000 euros: 2”

PRECS I PREGUNTES
Intervenció del Sr. Alcalde donant pas a aquest punt i agraint als grups la transformació de
les mocions en precs.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=1729.0

7.- PREC DEL GRUP CUP PERQUÈ ES FACI MÉS I MILLOR DIFUSIÓ DE LES REUNIONS DE
TREBALL DE LES COMISSIONS I DELS CONSELLS DE POBLE.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Vist que compartim l’objectiu amb la resta de forces municipals de fomentar la
participació dels i les arenyenques, entenent que la participació és l’escolta activa de la
ciutadania, l’accés a la informació i l’apoderament d’aquesta per dur accions al municipi
que no només siguin pensades des de l’Ajuntament.
Per tal que els i les arenyenques puguin decidir lliurement si volen participar en els consells
sectorials del poble o en comissions com la Comissió de Festes, demanem que aquest
govern i la regidoria de comunicació:
1. treballin de manera transversal per tal de millorar i augmentar la difusió dels dies de
reunió de les comissions i dels consells del poble on el ROM permet que hi participi la
ciutadania.
2. Es publiquin els dies de reunió a les xarxes socials oficials de l’Ajuntament
(Facebook, Twitter i Instagram) i a la seva web, perquè es facin diversos anuncis a la
ràdio i es pengin cartells a totes les cartelleres del poble.
3. Es pengin les actes de totes les comissions i de tots els consells municipals a una
pestanya expressament creada al web municipal.”
_____

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=1783.0

Intervenció de la regidora delegada de Participació Ciutadana, Sra. Batista, donant resposta
a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=1865.0

8.- PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER QUINA ÉS L’ESTRATÈGIA DEL GOVERN PER
MILLORAR LA RECOLLIDA SELECTIVA
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent, fent unes reflexions prèvies:
“Abans de formular la pregunta ens agradaria fer uns seguit de reflexions perquè el govern
les pugui tenir en compte al respondre.
Actualment, el percentatge de recollida selectiva recollida al municipi se situa al voltant del
45% i que el Programa General de Prevenció i Gestió dels Residus i Recursos de Catalunya
(PRECAT) estableix que l’any 2020 hem d’estar a un 60% de la recollida selectiva ja que el
preu per cremar els residus augmentarà considerablement.
Diversos particulars, comerços, establiments de restauració i indústries no duen a terme la
recollida selectiva de manera correcta i prefereixen llençar tota la brossa sense reciclar el
dia de recollida del rebuig (dissabte).
S’ha detectat que les àrees d’emergència no funcionen correctament i es converteixen en
abocadors tal i com el govern municipal ha comentat diverses vegades.
Entenem que és necessari fer una campanya potent per fomentar, no només la recollida
selectiva de residus, sinó també el respecte pel medi ambient i el consum responsable, que
arribi a tots els nivells de població: infants, joves, adults i gent gran. Des que es va
implantar la recollida selectiva porta a porta no s’han fet més tallers i projectes comuns a
totes les escoles municipals (Escola Bressol, Escola Sobirans, Escola Sant Martí i Institut
Domènec Perramon) ni tampoc s’ha vist una campanya continuada a peu de carrer, amb
particulars, comerços, establiments de restauració i indústries.
Sabem que hi ha un interès per tal de dotar GUSAM de recursos suficients per acabar
municipalitzant el servei de la recollida selectiva porta a porta però no se’ns ha especificat
com es farà ni amb quins terminis.
Desconeixem si el govern sancionarà aquells particulars, comerços, establiments de
restauració i indústries que facin malament la recollida selectiva de manera reiterada
llençant tot tipus de deixalles al rebuig.
Veiem que l’actual calendari de recollida selectiva no s’ajusta a les necessitats reals de la
població actual d’Arenys de Munt:

_____

-

El dia de rebuig cau en cap de setmana que és quan la gent del poble aprofita
llençar totes les brosses, és notable que el dissabte a la nit és quan més persones hi
ha al carrer ja que la majoria de locals de restauració tenen obert fins més tard però
la brossa fa l’efecte de tenir un poble brut i deixat, cosa que perjudica la imatge que
donem a la gent que ve d’altres municipis.
- També veiem que quan es generen més residus de paper i cartró és el cap de
setmana, fet que es pot comprovar veient que el dissabte, dia del rebuig, es llença
una gran quantitat d’aquests residus, per això pensem que seria més adient moure
la recollida d’aquests al cap de setmana i que no sigui entre setmana.
- Potser ens hauríem de plantejar un tercer dia de recollida d’envasos ja que, mal ens
pesi, són els residus que més es produeixen i degut que només hi ha dos dies
d’aquests molta gent aprofita per llençar-ne també al dissabte.
- Ens agradaria que es contemplés la idea de recollir porta a porta altre tipus de
residus com el vidre (així es podrien retirar els contenidors dels carrers) i l’oli de
cuinar usat (ja que no totes les persones del municipi poden anar a dur-lo a la
deixalleria).
Plantejades totes aquestes reflexions preguntem al govern i a la regidories de medi
ambient, educació, acció social i comerç el següent:
Hi ha una estratègia concreta per abordar la situació actual de la recollida selectiva porta a
porta i així poder arribar al 60% en un any?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=1934.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, explicant que respondrà
aquesta pregunta conjuntament amb el prec que formularà el grup JUNTS sobre el mateix
tema:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=2136.0

9.- PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE L’ESTUDI DEL PACTE PER LA MOBILITAT
SOSTENIBLE.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Per bé que finalment la pregunta que formularem és ben senzilla, creiem important la seva
contextualització atès que qualsevol actuació en mobilitat i en preservació de l’espai
natural del nostre poble són evidentment prioritats polítiques a defensar en aquest Ple.
El 20 d'abril de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial
metropolità de Barcelona que compren 7 comarques, entre les quals la del Maresme i

_____

Arenys de Munt n’és un dels municipis afectats. El Pla proposa una actuació en l’apartat
d'infraestructures viàries que consisteix en construir una variant a la C-61 entre Arenys de
Munt i Vallgorguina.
Datat del desembre 2016, es coneix el resum executiu de l’agenda d’actuacions del Pacte
per la mobilitat sostenible del Maresme que signen el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Àrea de Barcelona de l’Autoritat del
Transport Metropolità. En el pressupost vinculat a les actuacions que es proposen hi ha la
del “vial Valldegata a Arenys de Mar” catalogada com a EA1.20, relativa a infraestructures
de la xarxa viària per al transport privat i que compta amb un pressupost de més de 3 M€ a
càrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Aquest vial és el primer tram de la variant Arenys de Munt - Vallgorguina que connectaria
Arenys de Mar amb St. Celoni, segons està traçat en el plànol que conté el Pla territorial. En
aquest plànol s’observa com aquesta nova via secundària travessaria en paral·lel a la C-61
zones properes a Can Jalpí, veïnat de Can Deri, el Remei, l’Hostal del Sol, Torrentbò, el
veïnat de Sobirans i travessant Collsacreu, connectaria un tram amb la C-61 abans d’arribar
a Vallgorguina per separar-se després fent una mena de desviació al pas per aquest poble i
reconnectar-se fins arribar a l’AP-7 al pas per Sant Celoni.
Al maig de 2017, el Comissionat per la Mobilitat del Maresme pren l’acord d’iniciar la
contractació d’una consultoria especialitzada en mobilitat que, en paraules del president
del Consell d’aleshores, Miquel Àngel Martínez, estudiï el diagnòstic de mobilitat fet per la
Generalitat per transformar la N-II, fet pel qual es demana una moratòria d’entre 3 i 4
mesos per estudiar el pla i demanar als consistoris maresmencs les seves peticions. Un mes
més tard, el Consell Comarcal proposa als municipis de la comarca un conveni per a la
realització de l’estudi de mobilitat de la comarca.
I finalment, el 13 de desembre de 2018 la Junta de Govern d’Arenys de Munt aprova el
conveni amb el Consell Comarcal del Maresme que encarrega a l’empresa de Vilassar de
Mar EPIM (Estudis projectes i mobilitat) un anàlisi de l’estudi dels documents del “pacte per
la mobilitat sostenible del Maresme” presentats pel Departament de Territori i
Sostenibilitat al Consell Comarcal del Maresme que suposa una despesa total de 11.616.-€ i
un cost pel nostre Ajuntament de 277.-€
Entre els objectes de l’estudi hi ha els d’analitzar:
- Tota la documentació del Pacte (PMSM)
- Mancances i millores en el seu procés participatiu.
- Les propostes que incorporen els diferents Plans de Mobilitat dels municipis del
Maresme i que podrien tenir incidència en l’àmbit interurbà comarcal.
Val afegir que en el conveni apareixen altres objectes d’anàlisi que, per la seva gran
importància, creiem que han de ser objecte d’altres precs i preguntes específics (com ho són
_____

l’anàlisi de la situació contractual de l’autopista del Maresme i el rescabalament del
peatge; o del sistema tarifari del transport públic de la comarca del Maresme; o el càlcul del
dèficit d’inversió a la comarca).
La proposta de creació de la variant que travessa l'entorn urbanístic i natural d’Arenys de
Munt que fa Pla territorial metropolità de Barcelona necessita d’un Pla Director Urbanístic
(PDU) per tal que pugui ser desplegada, com indica el mateix pla territorial. No apareix cap
PDU relacionat amb la proposta en el llistat del Departament de Territori i Sostenibilitat i
per això creiem que, 9 anys després, amb l’imminent acabament del tram de Valldegata a
Arenys; l’estudi que ha d’avaluar el Pacte per la mobilitat sostenible del Maresme és tant
significatiu com important alhora de preveure que mai es pugui construir aquesta variant,
quin impacte a tots els nivells pot tenir i com s’informa i es permet participar a les vilatanes
d’un projecte d’aquestes magnituds. El Pacte i tots els estudis i actuacions relacionades
amb ell poden acabar sent la base per un PDU que acabaria desplegant el Ple i les seves
propostes.
Donant per descomptat que l’Ajuntament publicarà aquest anàlisi de tal manera que la
gent d’Arenys de Munt podrem conèixer-ne tots els detalls i també confiant que hi ha
destinada alguna persona responsable de fer el seguiment d’aquest conveni (i si no, en la
resposta ens corregireu), 8 mesos després de l’aprovació del conveni, la CUP d’Arenys de
Munt pregunta:
En quin estat es troba l’anàlisi de l’estudi del “pacte per la mobilitat sostenible del
Maresme” que inclou el vial Valldegata d’Arenys de Mar?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=2172.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat i Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=2493.0

10.- PREC DEL GRUP PSC SOBRE ELS PLANS D’IGUALTAT, EL GENERAL I L’INTERN.
La regidora Sra. Castillo, prèviament a formular el prec, agraeix la reflexió que ha fet
l’alcalde al principi del Ple sobre tots aquells temes relacionats amb la violència de gènere:
“L'any 2015, ostentant la regidoria d’Igualtat el PSC, es va crear el primer Pla d’Igualtat
d’Arenys de Munt. Un document que serveix a mode de full de ruta on es posa de manifest
el compromís institucional davant la ciutadania de treballar per la igualtat de dones i
homes, per incidir i transformar les diferents dimensions de la desigualtat que persisteixen a
la nostra societat.

_____

El Pla inclou tres línies estratègiques amb una vocació de transversalitat que implica les
diferents regidories municipals, i amb l’objectiu d´incorporar el principi d’igualtat en les
polítiques publiques locals.
Així mateix, a l’agost del 2017, es va crear el Primer Pla Intern d’igualtat destinat al
personal tant laboral com funcionari que presta serveis a l’Ajuntament, d’acord amb el que
estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, que és de
garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i
homes i eliminar la discriminació per raó de sexe amb relació a l’accés al treball remunerat,
al salari, a la formació, a la promoció professional i a la resta de les condicions de treball.
Aquestes dues eines que nosaltres considerem imprescindibles estan plenes de contingut
que en el seu moment va ser treballat participativament amb diversos òrgans i persones.
Fins al 2017, cada any es feia una Memòria per tal que tothom pogués visualitzar la feina
feta. En el 2018 no ens consta que s’hagi fet aquesta Memòria.
Així mateix, el Pla d’Igualtat tenia una vigència que anava del 2014 al 2018 i considerem
que cal ampliar-la, tal i com la llei ens indica.
D’altra banda, el Pla Intern d’Igualtat, desconeixem què tenen previst realitzar
concretament i si es va realitzar alguna acció en el 2018.
En base a tot l’exposat, us preguem que:
1r.- Presentin la Memòria del 2018 de les accions fetes del Pla d’Igualtat Dones-Homes
d’Arenys de Munt.
2.- Que s’activi la Comissió de Seguiment i s’actualitzi o es faci un nou Pla d’Igualtat amb
vigència actual ja que hores d’ara està caducat.
3.- Que informin de les línies de treball a desenvolupar, les accions previstes i/o quin és el
full de ruta que seguiran.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=2716.0

Intervenció de la regidora delegada d’Igualtat de Gènere/LGTBIQ, Sra. Gros, donant
resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=2940.0

11.- PREC DEL GRUP PSC SOBRE LA NETEJA DEL CAMP DE PETANCA.
La regidora Sra. Muñoz formula la següent:
“Arenys de Munt ha tingut i té tradició esportiva en diferents esports, entre els que cal
incloure, la petanca.

_____

Tenim un camp de petanca on els vilatans i vilatanes exerceixen aquest esport a la zona de
Can Jalpí, al costat de la caseta on es troba el Punt d’informació turística de la vila, essent
que el mateix té unes deplorables condicions de manteniment i neteja.
Aquest grup municipal ha rebut queixes de què els usuaris i jugadors i jugadores han de ser
els encarregats de la seva neteja i manteniment donat que no es realitzen actuacions
concretes al camp de joc.
A més a més, caldria una mínima actuació de manteniment de les fustes que delimiten els
camps de joc, marcadors, bancs, entre altres actuacions que facilitarien el correcte ús i
gaudi d’aquest espai. Essent que el foment d’un esport com la petanca passa per mantenir
les instal·lacions en òptimes condicions pel seu ús, fet que evitaria que jugadors i jugadores
locals es veiessin obligats a traslladar-se a pobles veïns per poder jugar en condicions.
Adjuntem fotografies acreditatives.
En base a tot l’exposat, us preguem que:
1.- Realitzin una actuació immediata de neteja de la zona del camp de joc de la petanca
situada a Can Jalpí, i que les accions de neteja municipal incloguin aquesta zona.
2.- Realitzin tasques de manteniment i substitució de les fustes que delimiten els camps de
joc, col·locació de bancs i marcadors nous, a fi de poder garantir el correcte ús i gaudi per
part dels usuaris i usuàries.
3.- Que informin de les actuacions realitzades en aquest espai municipal amb caràcter
periòdic.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=3044.0

Intervenció del regidor delegat d’Esports, Sr. Maimí, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=3161.0

12.- PREC DEL GRUP PSC SOBRE LA NETEJA DELS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI
La regidora Sra. Muñoz formulant el prec següent:
“Des del darrer mandat s’han rebut queixes del deplorable estat en què es troba el
cementiri municipal, essent comú que l’accés al propi cementiri o als propis nínxols es vegi
afectat dificultant el seu ús pels propis usuaris.
Sostenim que el cementiri municipal, com a espai públic, ha de tenir un manteniment en les
seves instal·lacions, tot garantint la salubritat i neteja de l’espai del que en fan un ús diari
els nostre vilatans i vilatanes.
És comú veure nínxols esquerdats, parets amb humitats, herbes que cobreixen l’estructura
dels nínxols fins al punt de no permetre als seus usuaris retre el culte als seus difunts,

_____

dificultats per accedir al recinte, herbes que envaeixen les voreres, manca de poda d’arbres,
entre altres actuacions de neteja i manteniment que considerem són necessàries. I no
parlem de la zona que està en obres, sinó de la totalitat del recinte municipal. Adjuntem
fotografies acreditatives.
En base a tot l’exposat, us preguem que:
1.- Realitzin una actuació immediata de neteja de la zona d’accés, voreres i nínxols del
recinte interior i exterior del cementiri municipal a fi i efecte de què es pugui fer un correcte
ús per part dels vilatans i vilatanes.
2.- Que es realitzi una planificació de manteniment i neteja del citat recinte a fi de mantenir
el cementiri en un correcte estat.
3.- Que informin de les actuacions realitzades en aquest espai municipal en aquest àmbit.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=3269.0

Intervenció de la regidora delegada de Sanitat, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=3371.0

13.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LES RUTES TURÍSTIQUES DEL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME
La regidora Sra. Castillo explica que aquesta pregunta està relacionada amb el punt 2 que
s’ha retirat i evidència la sensibilitat del Govern, atès que Arenys de Munt necessita un
turisme familiar i de qualitat. A continuació pregunta:
“Tenen algun projecte turístic de qualitat fet pel nostre poble? Com es diu? Com l’han
elaborat? Pensen fer quelcom en un futur?” A més a més, comenta que el seu grup es posa
a disposició del Govern per poder col·laborar.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=3578.0

Intervenció del Sr. Alcalde dient que donarà resposta a la pregunta la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=3690.0

Intervenció de la regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Vila, donant resposta a
la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=3715.0

14.- PREC DEL GRUP JUNTS PER ARENYS DE MUNT PER MILLORAR EL SISTEMA DE
RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA.
_____

El regidor Sr. Campasol explica, resumidament, que l’estructura del prec que presenten és
més similar al d’una moció que a una proposta, i que diversos grups polítics han coincidit
en formular preguntes sobre la recollida selectiva i la neteja viària i considera que s’ha de
millorar el sistema. Tot seguit llegeix el prec següent:
“Les actuals polítiques ambientals a Catalunya es basen en una estratègia en la gestió dels
residus que passa per la prevenció, la reutilització i el reciclatge. L’augment del
consum s’ha traduït històricament en un increment continu en la generació de residus,
especialment pel que fa als envasos i embalatges, que posa en crisi el sistema de gestió.
L’Estratègia Catalana Residu Zero implica avançar cap a la reducció i reaprofitament
progressiu dels residus com a recursos i, per això, planteja estratègies i objectius
concrets que permetin a nivell de país tancar el cicle dels materials per tal que tot residu
pugui ser transformat en matèria primera, tot procurant la sostenibilitat econòmica, social
i ambiental, així com reduir tant la producció de residus, com augmentar la seva
recuperació.
El cànon, que el 2011 estava en 10 euros per tona, ha superat els 30 euros. Aquest any 2019
els municipis ja pagaran 40 euros per tona i el 2020 arribaran als 47, una xifra que està lluny
dels fins a 200 euros que es paguen a Europa, per tant, no només es tracta d’aconseguir uns
bons percentatges en reciclatge sinó de reduir al màxim els residus. En aquest context, els
municipis són una peça clau per aconseguir avançar cap a l’objectiu de produir cada cop
menys residus i, per l’altre, aconseguir que la totalitat dels residus tinguin una continuïtat
en el cicle d’aprofitament.
D’altra banda, la Directiva Marc de Residus de la UE marca l’obligació dels estats
membres de reciclar el 50% dels residus municipals per l’any 2020, i per 2025 i 2030 ha
marcat uns objectius de reciclatge del 55% i del 60%, respectivament. L’incompliment dels
objectius europeus comportarà procediments sancionadors, que tant l’Estat, com la
Generalitat de Catalunya, pensa repercutir les sancions que s’escaiguin sobre els municipis,
ja que segons la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els
municipis tenen competències en la gestió i el tractament dels residus.
Aquests percentatges de reciclatge s’estimen sobre reciclatge net, és a dir, sense impropis
en cada fracció, això vol dir que per obtenir aquests nivells, els experts asseguren que s’ha
d’assolir un 10% més sobre el percentatge de reciclatge net desitjat.
La major responsabilitat en la gestió de residus municipals recau ara en l’Administració i en
els ciutadans, que són els que n’assumeixen els costos econòmics, socials i ambientals. Els
productors i distribuïdors haurien d’assumir la seva part de responsabilitat, i els costos dels
residus associats als seus productes, per tal d’endegar canvis en les formes de producció,
distribució i consum que redueixin la generació de residus i la contaminació.
_____

En el moment actual, la implantació de mesures de prevenció de residus, tant a nivell públic
com privat, representa avançar cap a una major eficiència en l’ús de materials i energia i
una reducció de les emissions que provoquen el canvi climàtic, i contribueix a donar sortides
a la crisi econòmica tenint en compte la necessària sostenibilitat ambiental.
A Arenys de Munt, es fa la recollida selectiva des de l’any 2003, des d’aleshores, no s’ha
millorat gaire en el percentatge, essent d’un 43% inicialment i després de 16 anys, només
s’ha aconseguit augmentar un 10% aproximadament. És per això que, més enllà de
campanyes informatives i didàctiques, o petits canvis sense un pla director concret, resta
clar que amb l’actual model de recollida de residus que es du a terme al municipi, serà difícil
arribar al 60% de recollida bruta el proper any 2020.
Tenint en compte que estem immersos en un Pla Econòmic Financer que ens farà reduir
despesa i concentrar-nos en allò que realment és indispensable. Sabent que en cas de no
assolir els objectius europeus establerts, pot comportar procediments sancionadors pel
municipi. Que independentment de motius econòmics, cal ser respectuós amb el medi
ambient i augmentar uns percentatges en la recollida selectiva que semblen estancats,
alhora que l’estratègia Catalana Residu Zero ens ha de fer avançar en la reducció i
reaprofitament progressiu dels residus.
Des del grup municipal de Junts per Arenys de Munt es proposa:
1. Incloure una aplicació específica en el proper pressupost municipal per tal
d’encarregar un estudi de millores en l’actual sistema de recollida porta a porta.
2. Des de l’aprovació del pressupost municipal, en un termini màxim de 3 mesos,
realitzar l’estudi sobre les millores domiciliàries i comercials, que caldrà implantar
de cara a assolir els objectius de recollida selectiva de residus fixats per l’any 2020.
3. Tenint en compte que el sistema porta a porta sembla ser un dels més eficients, i
que després de la seva implantació, hi ha un cert estancament en la millora,
proposem ser més ambiciosos i proposem realitzar l’estudi en base a l’assoliment
del 70% en la recollida selectiva.
4. Que siguin quines siguin les millores en l’actual sistema, s’eviti l’anonimat,
identificant clarament el productor de residus, no per imposar multes sinó per poder
establir mecanismes més eficaços en el control i amb la possibilitat de compensar
aquells usuaris que tendeixin a reduir la generació de residus.
5. Donar a conèixer els resultats de l’estudi als diferents grups municipals, així com a la
resta de població.
6. Fer difusió del concepte Residu Zero, perquè la societat el conegui, el comprengui i
participi dels seus objectius.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=3858.0

_____

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sr. Maimí, donant
resposta a aquest prec i a la pregunta del grup CUP sobre el mateix tema:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=4295.0

15.- PREC DEL GRUP JUNTS PER ARENYS DE MUNT PER CREAR ÀREES DE JOCS PER
INFANTS DE 0 I 3-5 ANYS I QUE SIGUI ACCESSIBLE.
La regidora Sra. Devesa formula el prec següent:
“És cert que al nostre municipi ja tenim parcs infantils però trobem a faltar i creiem que són
necessàries, àrees de joc sobretot adreçades a infants entre 0 i 3-5 anys, que siguin segures,
accessibles per tots els infants, tinguin discapacitat o no i sobretot que les condicions
higienicosanitàries siguin les correctes.
Per això demanem:
-Espais de jocs accessibles on els infants puguin entrar i moure’s de forma segura i el
paviment sigui de cautxú.
-Que no hi hagi desnivells, ni escales per poder accedir amb vehicles rodats, com cadires de
rodes, cotxets, etc...
-On hi hagin sorrals, ja que són un element important de joc, sobretot per als més menuts.
En ells, els nens i nenes poden seure tranquil·lament a terra i fer pastetes amb la sorra amb
ajuda d'una pala i una galleda, o senzillament amb les mans.
-Que en aquestes àrees de joc hi hagi gronxadors, tobogans, jocs de terra i aigua i jocs
simbòlics adequats a l’edat dels infants, que siguin de fàcil accés i que estiguin dissenyades
per ser compartides per tots els nens i nenes sense excepció.
-Que la brigada sigui la responsable de la reparació dels desperfectes que puguin sorgir i de
forma immediata, ja que l’espai de joc forma part de l’activitat quotidiana de l’infant.
-Que els sorrals siguin netejats i desinfectats i l’anivellament es faci sovint.
Els parcs infantils són un espai on es garanteix el joc en els espais públics però
l’accessibilitat a aquests parcs segueixen sent un repte pendent per a la inclusió de nens i
nenes amb o sense discapacitat en un mateix espai de joc, un espai on es fomenten valors
socials, com l’amistat, la companyonia i es diverteixen plegats.
En molts parcs he pogut comprovar que els parcs infantils creats amb criteris d'accessibilitat
són més innovadors i més divertits, més segurs i no són més cars, però s’ha de pensar bé
des de l’inici.
Per això, creiem que cal un parc infantil amb totes aquestes necessitats al nostre poble.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=4813.0

_____

Intervenció de la regidora delegada d’Educació, Sra. Vila, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=4936.0

16.- PREC DEL GRUP JUNTS PER MIRAR DE DONAR UN ÚS SOCIAL ALS SOLARS BUITS DEL
MUNICIPI.
La regidora Sra. Moré formula el prec següent:
“Actualment a Arenys de Munt tenim solars sense edificar, fruit de la crisi i l’especulació,
que han colpejat el país en aquests darrers anys. Arenys de Munt no ha estat pas cap
excepció. Una de les conseqüències d’aquests fenòmens ha consistit en la proliferació
d’espais abandonats en tot el municipi: edificis que estan mig buits; botigues i tallers que
han abaixat la persiana, solars sense ús, etc.
Si parlem específicament dels solars, en ocasions, són objecte d’un ús inapropiat, per
exemple, d’abocador descontrolat de deixalles. L’estat d’abandonament, amb la falta de
neteja, suposa un focus d’insalubritat i perills d’incendis dintre del mateix municipi.
Tampoc és exagerat dir que els propietaris, majoritàriament els bancs, en ocasions no
compleixen les seves obligacions i és l’ajuntament qui ha d’actuar fent requeriments o
actuant d’ofici.
En la legislatura passada, ja vàrem ser insistents en la necessitat de netejar o requerir a la
propietat privada per tal que es tinguessin en bon estat tots aquells solars que per la seva
deixadesa, envaïen la propietat pública, donant un sensació de deixadesa i convertint-se
en un problema fins i tot al caminar per la vorera. De nou seguim insistint en la necessitat
de tenir cura d’aquests espais, de fet, en el ple de juliol, vàrem demanar que es requerís la
neteja corresponent a diferents parcel·les del municipi i concretament al carrer Enric
Morera, on ja estàvem insistint des del 15 de març d’enguany, és a dir, han passat més de
5 mesos amb peticions per totes les bandes.
Sabem que la neteja en propietat privada no és una competència municipal i que els
requeriments a la propietat privada no són d’execució immediata, però quan la brutícia
deixa impracticables o perilloses les voreres, s’ha d’actuar i per això també en l’últim ple
vàrem plantejar la possibilitat que fos la brigada jove, a falta de recursos, qui fes aquestes
neteges necessàries. Finalment, després de tot aquest temps, s’ha pogut fer la neteja
pertinent, però està clar que aquest no ha de ser el procediment i no podem esperar any
rere any el suport de recursos a l’estiu per poder fer una mínima neteja d’aquests espais.
Com dèiem, encara que aquest afer no sigui una competència municipal, sí que hi ha una
sèrie de competències que van en la línia de la millora mediambiental, en satisfer les

_____

necessitats de comunitats de veïns, en temes de participació ciutadana, sostenibilitat,
gestió territorial, etc.
Així doncs i en el benentès de no ser un tema vinculant, proposem una sèrie d’accions
fonamentades en els articles abans esmentats per tal de millorar la qualitat de vida dels
vilatans, mitjançant accions com la creació d’un cens d’aquests solars i així poder explorar
les diferents casuístiques més apropiades a cada sector, evidentment parlant amb les
propietats i mirant d’establir-hi un conveni de col·laboració.
El grup municipal de Junts per Arenys de Munt proposa:
1r.- Fer un estudi del cens de solars buits o amb edificis ruïnosos a Arenys de Munt per tal
de valorar possibles usos temporals d’interès social.
2n.- Explorar amb els propietaris dels solars sense edificar la possibilitat de donar-li un ús
comunitari, podent redactar un conveni marc per regular la cessió per aquests usos. Així,
al mateix temps que fan aprofitament social comú del solar no edificats (aparcaments,
zones d’esbarjo, Pipicans, etc.) s’assegura la seva neteja i manteniment.
3r.- Posteriorment, i en cas d’acord amb els propietaris, obrir processos participatius per
tal que siguin les persones de la zona qui proposin solucions i projectes aplicables als
solars, sempre dintre del marc legal/administratiu possible.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=5041.0

Intervenció de la regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=5319.0

17.- PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE EL COST I ELS RESULTATS DE L’ENQUESTA QUE
ES VA REALITZAR ABANS DE LES ÚLTIMES ELECCIONS MUNICPALS
La regidora Sra. Moré formula la pregunta següent:
“Abans de les eleccions municipals es va realitzar un enquesta encarregada per
l’Ajuntament d’Arenys de Munt on es preguntaven una sèrie de qüestions relacionades amb
la política municipal.
Tot i que podien ser unes dades interessants de saber, abans de les eleccions municipals,
nosaltres no vàrem tenir cap coneixement dels resultats.
Referent a aquesta enquesta, voldríem conèixer el cost de la realització de l’enquesta així
com els resultats i en tot cas que es publiquin de forma que tothom els pugui saber.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=5438.0

_____

Intervenció de la regidora delegada de Transparència i Comunicació, Sra. Vila, donant
resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=5478.0

18.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=5554.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=5584.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=5716.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=5862.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=5905.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=6106.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=6358.0

Intervenció del regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=6414.0

Intervenció de la regidora Sra. Gros donant resposta als aclariments formulats, només
deixant pendent el protocol d’abordatge, que respondrà en el proper Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=6713.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=6893.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=6985.0

_____

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=7082.0

Intervenció del regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=7131.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant per finalitzat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886afdeb2c016c6b094f3f02b8?startAt=7166.0

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