ACTA NÚMERO 16/19
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta minuts del dia catorze de
novembre 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, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i
Jorge, Sra. Vanesa Muñoz i Fernández, Sra. Àngels Castillo i Campos, Sr. Guiu Muns i Roura i
el Sr. Abel Coll i Toledano, assistits per la secretària de la corporació, Sra. M. Carmen Gómez
Muñoz-Torrero.
El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom i diu que abans de començar l’ordre del dia, es
llegirà una declaració institucional, presentada pel grup JUNTS, que s’ha consensuat entre
totes les forces polítiques, llevat d’una força política que podrà matisar el seu
posicionament. Dona pas al regidor Sr. Campasol perquè faci lectura de la mateixa.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=31.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, del grup JUNTS, fent incís en què aquesta declaració
primer era una moció, agraint el suport de la majoria de grups del Consistori, i llegint, tot
seguit, el text següent:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT ALS MEMBRES DE LA MESA DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA
Cinc membres de la Mesa del Parlament de Catalunya de la passada legislatura, Lluís Maria
Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Anna Simó i Joan Josep Nuet, i Mireia Boya,
presidenta aleshores del grup parlamentari de la CUP-CC, seran jutjats en breu per un
suposat delicte de desobediència, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), per
haver permès el debat i la votació de les anomenades “lleis de desconnexió” en els plens del
6 i 7 de setembre del 2017.
L’acusació demana per a Corominas, Guinó, Simó, Barrufet i Boya fins a un any i vuit mesos
d’inhabilitació i una multa de 30.000 euros, mentre que la petició per a Nuet, aleshores
diputat de Catalunya Sí Que es Pot, és d’un any i quatre mesos d’inhabilitació i una multa de
24.000 euros.

_____

Les lleis objecte del judici són la Llei 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum
d'autodeterminació, que regulava la celebració del referèndum d'autodeterminació
vinculant sobre la independència de Catalunya i la Llei 20/2017, del 8 de setembre, de
transitorietat jurídica i fundacional de la República, que és la llei que tenia per objectiu
garantir la seguretat jurídica, així com la successió ordenada de les administracions i la
continuïtat dels serveis públics de Catalunya, aplicable en el cas que l'opció del “Sí” a la
independència guanyés en el referèndum de l’1 d’octubre.
En aquest sentit des de l’Ajuntament d’Arenys de Munt declarem que:
Primer.- Mostrem el posicionament contrari al procés judicial que se celebrarà al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya contra Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Ramona
Barrufet, Anna Simó, Joan Josep Nuet i Mireia Boya, ja que van actuar d'acord amb el
Reglament del Parlament de Catalunya i amb la finalitat de preservar en tot moment el
debat polític parlamentari.
Segon.- Defensem que els membres de la Mesa no poden actuar com a filtre de legalitat o
constitucionalitat de les iniciatives parlamentàries, sinó que s'han de limitar a admetre a
tràmit les iniciatives polítiques, essent aliens als seus continguts.
Les funcions de la Mesa no poden seguir criteris de discrecionalitat, opinió o oportunitat,
sinó que s'han d'exercir de manera reglada i d'acord amb el Reglament del Parlament.
Tercer.- Rebutgem la vulneració permanent per part del Govern espanyol de drets
fonamentals i drets civils i polítics que pateixen les institucions catalanes i els seus
representants escollits democràticament.
Quart.- Demanem al Govern de l’Estat que qualsevol solució al conflicte entre Catalunya i
Espanya passi pel diàleg polític i reclamar-li que l’estratègia de coacció institucional contra
les institucions catalanes, els electes i els moviments polítics i socials només contribueix a fer
crònic el conflicte i degradar la democràcia.
Cinquè.- Anunciem que aquest judici és més propi d’un sistema polític autoritari que té com
a principal missió garantir els interessos d’una ideologia determinada i no el d’un sistema
basat en una democràcia avançada que garanteixi el lliure debat i els drets fonamentals dels
ciutadans.

_____

Sisè.- Es farà arribar aquesta declaració institucional de l’Ajuntament d’Arenys de Munt a la
Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència
del Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per
la Independència. I es donarà a conèixer el contingut d’aquesta declaració a la ciutadania del
municipi pels mitjans que es creguin oportuns.”
Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=77.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant les gràcies al regidor Sr. Campasol i donant la paraula a la
portaveu del grup PSC.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=339.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC, dient que no s’adhereixen a la
declaració:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=352.0

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 10/10/2019.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=397.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el Ple.
2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 16/10/2019.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=423.0

_____

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el Ple.
3. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 22/10/2019.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=434.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el Ple.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PGO D’ELEMENTS
SUBJECTES AL PEUPiC.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=445.0

La regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, exposa breument el contingut del projecte i
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vista la proposta de modificació puntual del Pla General vigent, realitzada per l’arquitecte
assessora de planejament dels Serveis Tècnics municipals, la qual té per objecte donar
compliment a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 10 de
maig del 2019 que va acordar suspendre la resolució del PEUPiC. En el mateix contempla:
• La protecció definida en els Elements arquitectònic i Conjunts arquitectònics
catalogats no comporta cap reducció de l’aprofitament urbanístic atorgat pel
planejament general amb excepció de varis elements i conjunts arquitectònics que per
mantenir les característiques per les quals són protegides es proposa modificar
puntualment el planejament vigent.
Aquests són:
º Rambla de l’Eixample (68 CA, 68.03 EA, 68.04 EA)
º Can Parés (88.02 EA)
º Can Murillas (80.02 EA)
º Can Gualba (032.EA)
º Casa al c/ Sant Antoni, 8, casa annexa a Can Rifa (40.EA)

_____

Atès que la present modificació es redacta i tramita en base al que determinen els arts. 96 i
97 del Text Retós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per DL 1/2010, de 3 d’agost i
modificat per Llei 3/2012, de 22 de febrer i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de
la llei d’urbanisme.
Examinat l’informe 30/19 emès per la secretària sobre la normativa i el procediment legal
aplicable a la tramitació,
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del Pla General d’Arenys de
Munt la qual té per objecte donar compliment a l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona de data 10 de maig del 2019 que va acordar suspendre la
resolució del PEUPiC. En la mateixa es contempla:
•
La protecció definida en els Elements arquitectònic i Conjunts arquitectònics
catalogats no comporta cap reducció de l’aprofitament urbanístic atorgat pel
planejament general amb excepció de varis elements i conjunts arquitectònics que
per mantenir les característiques per les quals són protegides es proposa modificar
puntualment el planejament vigent.
Aquests són:
º Rambla de l’Eixample (68 CA, 68.03 EA, 68.04 EA)
º Can Parés (88.02 EA)
º Can Murillas (80.02 EA)
º Can Gualba (032.EA)
º Casa al c/ Sant Antoni, 8, casa annexa a Can Rifa (40.EA)
I en l’expedient s’inclouen els següents documents:
- Introducció
- Memòria
- Determinacions normatives per l’aplicació dels nous paràmetres de la modificació.
- Plànols
Segon.- Suspendre la concessió de llicències d’obres en el sector afectat per la modificació.
Tercer.- Sotmetre el present acord a exposició pública pel termini d’un mes, mitjançant
anuncis en el BOPB, un dels diaris de major divulgació al municipi, al tauler d’edictes i al web
municipal. Notificar individualment als afectats per la modificació. Durant el termini

_____

d’exposició l’expedient romandrà a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-ho
a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents.
Quart.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe, segons
determina l’art. 84 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, als organismes afectats per raó de les seves
competències sectorials i audiència als municipis confrontants.”
Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=468.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=741.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=796.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=841.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA M0DIFICACIÓ DE L’ACORD D’ADHESIÓ A LA PÒLISSA
D'ASSEGURANÇA DE DANYS A EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS EN LA COMPRA
AGREGADA DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt dient que s’esmena una errada, i l’exposa breument.
A continuació llegeix la proposta següent:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament en data de 14-4-2016 va adherir-se a l’acord marc del servei
d’assegurances amb destinació a les entitats local de Catalunya, per contractar la pòlissa de
danys a edificacions i instal·lacions (Exp. 2017.06) en favor de la companyia Segurcaixa
_____

Adeslas, SA, de Seguros y Reaseguros, amb vigència des de 1-9-2016, i per una durada d’1
any, que finalitza en data de 31-8-2017.
Atès que hi havia la possibilitat de realitzar pròrroga i aquesta va ser aprovada per acord de
Ple de data 20-7-2017, establint una durada de per 2 anys més o la vigència de l’actual
licitació, és a dir, per una durada màxima fins el 31-8-2019.
Vist que l’objecte d’aquesta pòlissa va ser ampliat a petició de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt per tal d’incorporar l’inventari de la ràdio, per acord de Ple de data 14-6-2018,
incrementant també la prima.
Vist que el Ple d l’Ajuntament, en data 25/10/18, a aprovar la modificació de l’acord
d’adhesió fins a 16 mesos, la qual cosa no acompleix el que determina la normativa
d’assegurances, que estableix que les pròrrogues han de ser pel període de 12 mesos
sencers,
Considerant que el primer any de la pòlissa va vèncer el 30/09/19 i no és possible la pròrroga
acordada fins el 31/12/19, sinó que és ha de ser per anys,
Considerant que l’Alcaldia va haver d’aprovar la pròrroga per tal de poder abonar la factura,
però és competència del Ple realitzar aquest aprovació,
La Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acordar la modificació de l’acord de Ple de 25/10/18 de prorroga l’adhesió a l’Acord
marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP.
2017.06), fins el 30/09/20, respecte la Pòlissa que a continuació s’indica:
-

Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la mercantil: SEGUROS
CATALANA DE OCCIDENTE, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD
UNIPERSONAL, per un import de 10.146,23€ euros. Vigència a iniciar en data de 1-92019, per un període màxim de 12 mesos.

Segon.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al Consorci Català pel

Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda (c/ Tamarit
155-159, 08015 de Barcelona).”

_____

Intervenció del Sr. Alcalde.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=856.0

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/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=973.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=991.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES
DE SUBVENCIONS DESTINADES A URBANITZACIONS AMB DÈFICITS.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i l’exposa breument. A continuació llegeix la proposta
següent:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament va aprovar en data 19/04/18 les Bases específiques de
subvencions destinades a urbanitzacions amb dèficits, les quals van ser publicades al BOP
de data 7/06/18,
Atès que, desprès de la primera convocatòria s’ha comprovat que les mateixes tenen un llarg
període fins l’atorgament, per la qual cosa s’ha considerant convenient reduir el termini de
presentació de sol·licituds de dos mesos a un mes,
Atès que el tràmit de modificació és igual al d’aprovació,
Essent la competència, tant per a l’aprovació, com per la modificació d’aquestes bases
específiques, del Ple de l’Ajuntament, segons determinen les bases del pressupost 2019,
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

_____

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques reguladores destinades
a urbanitzacions amb dèficit del municipi i, en concret:
“Article 6. Presentació de sol·licituds i documentació
6.1 El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació serà d’UN MES des de
l’endemà del dia de la publicació de la convocatòria al registre general de
l’Ajuntament o per qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/15 i 40/15, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques.”
Segon.- Que es doni publicitat d’aquest acord en el termini de vint dies al BOPB i a la seu
electrònica municipal per tal que els interessats puguin presentar al·legacions o
suggeriments. En el cas que en període d’exposició pública no es presentin al·legacions,
l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva i es publicarà el text íntegre de la
modificació.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=1000.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=1125.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=1190.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=1232.0

Intervenció del Sr. Alcalde agraint el vots a favor i procedint a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=1290.0

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

_____

7. MOCIÓ DEL GRUP CUP PER TREBALLAR AMB CELERITAT CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I
LA CRISI MEDI AMBIENTAL.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=1323.0

El regidor Sr. Muns llegeix la moció següent:
“Durant els últims trenta anys s’han acumulat les evidències que apunten a una crisis medi
ambiental a diferent nivells i sense precedents que s’agreujarà com a conseqüència del canvi
climàtic. Malgrat l’ampli consens científic al voltant de les conseqüències al voltat de les
crisis climàtiques i medi ambiental, les accions polítiques han estat sempre darrera, amb un
primerenc protocol de Kyoto adoptat el 1997 (però no implementat fins al 2005) que ha
cristal·litzat amb els acords de París de 2016 per intentar mantenir l’increment de
temperatura per sota dels 2oC.
La crisis climàtica deguda a l’increment de CO2 atmosfèric i les seves conseqüències són ara
inevitables (increment de temperatures, reducció en la precipitació, acidificació oceànica,
etc.) i només podem aspirar a reduir al màxim possible el seu impacte i intentar controlar els
seus efectes sinèrgics sobre la resta de problemes medi ambientals que es presenten alhora:
pèrdua de biodiversitat, contaminació atmosfèrica, erosió del sòl, microplàstics, crisis
energètica, toxicitat ambiental, increment de plagues, etc.
Els diferents aspectes de la crisis medi ambiental i climàtica han estat recollits dins dels 17
Objectius per al Desenvolupament Sostenibles (ODS) proposats per les Nacions Unides que
per l’any 2030. La Generalitat de Catalunya ha incorporat els 17 ODS en el Pla nacional per a
la implementació de l’Agenda 2030, un pla que conté 696 compromisos per assolir els
diferents ODS, incloent 50 específics pel medi ambient.
Malgrat el consens científic sobre els efectes de les crisis climàtiques i medi ambientals, els
seus efectes perniciosos a escala global i local (com queda recollit en el recent article en
BioSience i signat per 11,000 científics), la necessitat de fer canvis profunds i la creixent
preocupació de la societat sobre els seus efectes, l’informe de la FAO 2018 sobre l’estat dels
boscos mediterranis i el recent informe sobre els Riscos Associats al Clima i els canvis Medi
Ambientals en la Regió Mediterrània del 2019 assenyalen com un dels problemes principals
la inacció de les administracions a tots els nivells i la manca d’informació a la ciutadania per

_____

tal de poder aplicar les polítiques i canvis necessaris per reduir els impactes medi
ambientals.
Amb un increment de 2.2oC de mitjana al 2040 i 3.8oC al 2100, reducció de les precipitacions
en un 15% (que combinat amb un increment de l’evaporació per altes temperatures encara
reduirà més la disponibilitat d’aigua), increment del nivell del mar en 59 cm (amb la
conseqüent salinització del subsòl), reducció de la qualitat de l’aigua per excés de
contaminants, increment de la desertificació, reducció de la producció primària (afectant la
seguretat alimentaria), increment dels episodis de pluges torrencials, degradació del sol, etc.
(Risks Associated to Climate and Enviromental change in the Mediterranean Region,
MedECC, 2019; The State of Mediterranean Forests, 2018) és clar que cal prendre accions i
planificar a llarg termini. L’ajuntament d’Arenys de Munt, dins de les seves conseqüències i
capacitats, ha de contribuir a aquesta planificació i a mantenir a la població plenament
informada per tal d’incrementar el grau de conscienciació i poder implementar les polítiques
i canvis necessaris.
Tanmateix, la dimensió de la problemàtica és considerable i les solucions necessàries van
més enllà d’una legislatura o partit polític, per tant, és necessari que tots els agents del
poble, polítics i socials, comparteixin la diagnosis i consensuïn solucions per tal que aquestes
es puguin aplicar sense entrebancs i començar la seva aplicació el més aviat possible.
L’ajuntament ja posseeix dues plataformes que podrien cobrir aquestes funcions, la Comissió
de Medi Ambient (on tots els partits són representats) i el Consell de Poble (obert a tothom)
però són buits de contingut i les seves decisions només tingudes en consideració si així
l’ajuntament ho decideix, sense que cap decisió o consell sigui vinculant. Tant és així, que en
el document constituent del Consell de Poble pel Medi Ambient el 2014 es determina que
aquest s’havia de reunir dues vegades a l’any, però no va ser fins ara recentment que es va
tornar a convocar, una prova més que el Medi Ambient ha estat tradicionalment una
consideració secundària per les administracions en el millors dels casos.
Aquesta crisis i les seves conseqüències han estat ignorades durant massa temps, ha arribat
l’hora de començar a planificar pels vilatans d’ara i els del futur sense més dilacions. Per això
proposem dotar de més contingut polític, tècnic decisori a la Comissió de Medi Ambient i, en
coordinació amb el Consell de Poble, ajudar a traçar els plans que ajudin a adaptar-nos al
clima del futur i les seves conseqüències.
Per tot l’exposat proposem al Ple l’adopció dels següents acords:

_____

1. Iniciar els tràmits per constituir un grup de treball amb representació dels diferent partits
polítics i agents socials per tal de determinar com transformar la Comissió de Medi
Ambient en un òrgan funcional, de contingut polític i tècnic que serveixi com a taula de
planificació en els diferent àmbits Medi Ambientals.
2. Fer una proposta de calendarització per tenir reunions regulars del Consell de Poble
sobre Medi Ambient per no alienar als ciutadans de la cadena de presa de decisions ¡ per
tal que siguin partícips dels canvis necessaris.
3. Iniciar una campanya continuada per traslladar el consens general sobre les
conseqüències del canvi climàtic i la crisis Medi Ambiental al poble, sobretot en l’àmbit
docent, i el seu previsible impacte a la vil·la.
4. Instar els Consells Comarcals i a les Diputació de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona a
treballar amb celeritat de manera coordinada amb les entitats socials de caire medi
ambiental arrelades arreu del territori i a col·laborar amb la Generalitat de Catalunya a
dur a terme els 50 objectius específics pel medi ambient inclosos al Pla nacional per a la
implementació de l’Agenda 2030.
5. Instar al Govern de la Generalitat per a què amb caràcter urgent procedeixi a articular
estratègies d’adaptació i mitigació del canvi climàtic.
6. Traslladar els acords al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, als
Consells Comarcals i a les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.”
Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=1344.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=1790.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=1916.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=2112.0

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

8. MOCIÓ DEL GRUP PSC AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=2133.0

La regidora Sra. Castillo llegeix el text següent:
“Tots els dies de l'any haurien de ser 25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència
Masclista. L’Ajuntament d’Arenys de Munt vol manifestar el seu ferm compromís amb les
dones víctimes d'aquesta xacra social que ha de ser erradicada. I per això, necessitem el
compromís individual de tota la ciutadania, homes i dones, i el compromís col·lectiu de tota
la societat i de tots els partits polítics. La violència masclista ens interpel·la a tots i totes i la
nostra obligació és combatre-la amb tots els mitjans, començant per les administracions,
cadascuna des de les seves competències.
La violència envers les dones en totes les seves expressions (verbal, física, jurídica,
psicològica, econòmica, social...) és una de les violacions de drets humans més persistents
del món, fruit de l’estructura patriarcal, creant un conjunt de mecanismes polítics,
econòmics i culturals promovent la desigualtat i que es perpetua amb una insistència ferotge
a tota societat. La violència envers les dones impedeix el progrés de la societat en general i
de les dones en particular, que no poden desenvolupar els seus projectes de vida en
llibertat.
Les polítiques d’igualtat amb perspectiva de gènere, d’educació, de salut, d’acompanyament
a la inserció laboral i les polítiques de suport a les persones amb dependència són
innegociables i imprescindibles per a una convivència justa i per a alliberar les dones del cicle
de violència i de la posició de ciutadanes de segona a què l’androcentrisme les aboca.
Aquest 25N el feminisme diem prou: no acceptarem evasives ni excuses en la lluita contra la
violència masclista. Rebutgem la violència patida per les dones i expressem el nostre dol per
les 49 dones assassinades durant aquest 2019.
Per fer un recordatori, en l’actualitat ja són 1024 des de 2003 per violència masclista.

_____

La violència Masclista no té cabuda en la societat que volem ser, ni en la democràcia que
volem consolidar. Les dones tenim dret a viure en llibertat i igualtat d’oportunitats, sense
que la seva vida estigui en perill pel fet de ser dones. Tampoc pel fet de ser dones podem
permetre patir explotació sexual, que és un exercici de violència masclista, una vulneració
dels drets humans, una cruel manifestació, que el sistema patriarcal ha creat per promoure
la desigualtat existent entre gèneres i de la feminització de la pobresa, i per això, exigim
tolerància zero contra els prostituïdors i puteros.
El combat contra la violència masclista i l'atenció a les víctimes no podrà avançar si no
s'estableixen mecanismes de coordinació entre les diferents administracions amb
competències en la matèria. Totes les institucions hem de treballar conjuntament per assolir
aquest objectiu, per sobre de plantejaments polítics i estratègies. I perquè això sigui
possible, cal dotar a les administracions dels recursos econòmics i del personal especialitzat
que es requereix.
Per tot això, proposem per a la seva aprovació pel Ple els següents acords:
1.- Que el Govern estatal continuï impulsant les mesures recollides en el Pacte d'Estat contra
la Violència de Gènere a l'àmbit educatiu, social, jurídic, econòmic, de protecció,
conscienciació i sensibilització social.
2.- Instar a les Corts Generals agilitzar tots els canvis legislatius impulsats pel Govern per
poder aplicar les mesures contingudes en el Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere al
més aviat possible.
3.- Instar al conjunt dels Grups Parlamentaris de les Corts Generals a tramitar els
Pressupostos Generals amb perspectiva de gènere, que suposaran un increment de les
partides destinades a Comunitats Autònomes i Ajuntaments per a la lluita contra la Violència
Masclista.
4.- Instar a les diverses institucions catalanes que promoguin un gran pacte català per
garantir el desenvolupament de les polítiques contra la violència masclista.
5.- Que el Govern estatal, català i el propi Ajuntament instin als mitjans de comunicació a
evitar aquells continguts que transmetin un estereotip de relacions de parella basat en
comportaments masclistes, a què utilitzin llenguatge no sexista i visibilitzin la realitat de
discriminació i violència masclista que pateix la meitat de la població, les dones.
_____

6.- Que el Govern municipal continuï impulsant campanyes de sensibilització especialment
dirigides al jovent per fomentar les noves masculinitats i la igualtat i l’equitat real.
7.- Que totes les administracions, incloent l’Ajuntament d’Arenys de Munt, formi en
perspectiva de gènere i violència masclista a totes i tots els professionals de l’Ajuntament.
8.- Comunicar aquest acord a l’associació de dones del nostre municipi, DONAVIVA, i donar
trasllat de la moció i la seva aprovació al Govern estatal, a l’ Instituto de la Mujer, a la
Generalitat, a l’ICD, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis
de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.”
Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=2155.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=2495.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=2864.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=3019.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=3203.0

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

_____

9. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 3R TRIMESTRE DEL
PRESSUPOST.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i llegeix, resumidament, l’Informe emès per la
Intervenció municipal en data 22 d’octubre de 2019:
“ASSUMPTE: INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ REFERENT AL 3R TRIMESTRE 2019
ENVIAT AL MINHAP
Aquest document s’emet en compliment del que disposa la següent normativa:
 RDL 2/2004, de 5 de març, del Text Refós la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (art.
207)
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
 Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (art. 16)
 Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model
normal de comptabilitat (regla 8)
 Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2019 (art. 62)
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 3r trimestre 2019 presenta les següents xifres:
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES

_____

8.522.143,47 €
5.772.984,04 €

La resta de documentació referida al 3r trimestre 2019 que dóna 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 3r 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
9.487.058,78
8.303.712,29
-940.485,57
0
242.860,82

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

_____

Imports
-581.984,46
-2.500,00
-109.581,38
37.483,56
79,00
0

0
0
0

GR014
GR008
GR008a
GR008b
GR010
GR019

GR099

Dev. Ing. pendent de pagar i Desp Pend. Aplicar (+inicials-finals)
Inversions amb abonament total de preu
Arrendaments financers
Contractes d'associació pública privada
Inversions realitzades per compte d'altres AAPP
Condonació de préstecs
Correlació de transferències
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

- 103.933,81
0
-130.538,37
0
0
0
0
227.207,05
-276.717,26

-940.485,67

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 3r
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

_____

217.844,44
0
0
2.447.730,77
0
0
0
0
0
2.665.575,21
0
2.665.575,21
32%




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 3r trimestre de
2019 compleix amb els controls previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Així mateix, en compliment amb l’article 207 del RDL 2/2004, de 5 de març, del Text Refós la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals que disposa que “la Intervenció de l'entitat local
remetrà al Ple de l'entitat, per conducte de la presidència, informació de l'execució dels
pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i
auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple
estableixi”.
I en compliment, amb l’article 62 de les Bases d’Execució del pressupost 2019 que cita que
“s’informarà al Ple i als òrgans de control extern que es determinin quanta informació
econòmica i de gestió pressupostària sigui requerida per la legislació vigent. En concret, amb
caràcter trimestral s’elevarà al Ple l’estat d’execució del pressupost.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=3216.0

10. DESPATX D’OFICI
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=3280.0

_____

“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 259 a la 289, ambdues incloses,
des del 5/10/19 al 6/11/19:
-

Resolucions en matèria d’economia: 14
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de personal: 5
Resolucions en matèria de contractació: 6
Resolucions en matèria urbanística: 1
Resolució en matèria d’organització municipal: 1
Resolució 273/19, de data 23/10/2019, per declarar dos dies de dol al municipi

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre 5/10/19 al 6/11/19, en matèria de:
-

Seguretat: 5
Ocupació d’espais: 2
Obres menors: 1
Sanitat (cementiri): 1
Benestar Social: 1
Contractació d’import reduït: 16”

Per urgència, es proposa que el Ple inclogui a l’ordre del dia el següent:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 10/19
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i es vota la urgència:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=3358.0

Posada a votació la urgència d’aquest punt, 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, Sr. Abel Coll i Toledano, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge i Sr.
Guiu Muns i Roura, dels grups ERC, JUNTS i CUP; i dues abstencions, de les regidores Sra.
Vanesa Muñoz i Fernández i Sra. Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.
_____

A continuació, el Sr. Alcalde llegeix la proposta següent:
“Vista l’existència de despeses que es consideren urgents i inajornables per garantir el bon
funcionament dels serveis de l’Ajuntament, les quals es poden finançar amb la baixa de
crèdits en altres aplicacions en les que s’ha comprovat l’existència de crèdit sobrant.
Vist que aquest any hi ha hagut un increment de les plusvàlues en un 2,5 fet que ha
ocasionat un increment de les comissions que es paguen a l’ORGT superiors a les previstes i
que ocasionaran que a final d’any l’aplicació quedi sense consignació.
Vista la sentencia del Jutjat del Contenciós Administratiu nº 15 de Barcelona pel
procediment ordinari 154/2012-A en el qual estima parcialment el recurs d’apel·lació
interposat per l’Entitat Urbanística de Conservació Residencial Tres Turons.
Vist l’intens temporal de pluges i vent de la passada nit del 21 al 22 d’octubre de 2019 que
va causar una víctima mortal, desenes de vehicles arrossegats per la Riera i danys
extraordinaris i imprevisibles a diferents espais públics del municipi. Vista la memòria
valorada per part del departament de Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament de tasques que
es consideren urgents i prioritàries per tal de garantir el bon funcionament de les vies i
espais públics del municipi i que no es poden demorar a l’exercici següent.
Es considera convenient dur a terme una modificació de crèdits a aprovar pel Ple per tal de
realitzar ajustos en les previsions pressupostàries segons s’estima oportú per atendre les
necessitats detectades, les quals es consideren inajornables de caràcter no discrecional i no
estaven previstes al Pressupost inicialment aprovat i per garantir una correcta execució del
pressupost municipal.
Per tot l’exposat, previ informe de la Intervenció municipal, es proposa al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de crèdits número 10/19, per un import
total de 44.789,89 euros, segons els annexos adjunts:
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
org
prog
121
932

_____

Aplicació alta
eco
Descripció
22708 SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENTITAT

Import
10.000,00 €
10.000,00 €

org prog
720
11

Aplicació baixa
eco
Descripció
91110 PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL (DIPUTACIÓ)

Import
10.000,00 €
10.000,00 €

SUPLEMENT DE CRÈDITS
430
165
21000
430 1531
21001
141
171
21000
141
170
22700
121
920
22604

MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC
MANTENIMENT VIES PUBLIQUES
MANTENIMENT PARCS I JARDINS I PODA ARBRAT
MANTENIMENT ZONES VERDES FORESTALS I CAMINS
DESPES JURIDIQUES

1.615,00 €
7.800,00 €
13.029,89 €
4.750,00 €
7.595,00 €
34.789,89 €

720

87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del TRHL,
durant el termini de 15 dies al BOPB i al tauler electrònic. Aquest acord quedarà elevat a
definitiu si en el termini d’exposició pública no hi ha reclamació contra la mateixa i entrarà
en vigor un cop sigui publicada l’aprovació definitiva.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=3427.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=3585.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=3742.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=3901.0

Intervenció del Sr. Alcalde agraint el suport dels grups municipals i donant resposta a les
qüestions plantejades:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=4063.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, sobre les ajudes:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=4197.0

Intervenció del Sr. Alcalde, sobre el que ha dit la Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=4212.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=4252.0

_____

34.789,89 €

34.789,89 €

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
PRECS I PREGUNTES
11. PREGUNTA DEL GRUP CUP PERQUÈ SE’NS EXPLIQUI LA MANCA DE TRANSPARÈNCIA
AMB LA COMISSIÓ DE FESTES.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Al Ple del mes de setembre el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular va
presentar un prec que deia Prec que formula la CUP perquè es faci més i millor difusió de les
reunions de treball de les comissions i dels Consells del Poble.
Es va posar èmfasi que a la Comissió de Festes no hi havia una pestanya per apuntar-s’hi. Ens
alegra veure que aquest problema ja s’ha solucionat i la gent ja es pot apuntar a aquesta
comissió.
Ara bé, al prec també demanàvem que: (i cito)
1. 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.
2. Es pengin les actes de totes les comissions i de tots els consells municipals a una
pestanya expressament creada al web municipal.
Aquests mesos hem mirat a la web municipal, a les cartelleres i a les xarxes socials a veure si
havien millorat les publicacions de convocatòria; i no hem sabut trobar cap informació
respecte la Comissió de Festes.
A aquest punt ens preguntem com s’ha organitzat la Festa major si no hi ha hagut cap
convocatòria oficial de la Comissió de Festes per part de l’Ajuntament durant aquest any. No
hi ha informacions al web que recullin les convocatòries de la comissió i encara menys hi ha
actes preses.
És per aquest motiu que des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular volem
preguntar al govern i especialment a les regidories de transparència, festes i comunicació el
següent:
Per què no hi ha penjat a la web de l’ajuntament un recull de les convocatòries de la Comissió
de Festes que hi ha hagut amb les corresponents actes de les reunions?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=4293.0

_____

Intervenció del regidor delegat de Festes, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=4403.0

12. PREC DEL GRUP CUP PERQUÈ L’AJUNTAMENT ASSUMEIXI POLÍTIQUES ANTIRACISTES
EN L’ESPAI PÚBLIC I EN TOTS ELS ESDEVENIMENTS ON PARTICIPI.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Som un municipi que estem creixent en nombre d’habitants i, per tant, també creixem pel
que fa a l’enriquiment cultural. Dins una societat multicultural com la nostra, degut a
l’evolució històrica del país i de l’Estat, hem observat que les discriminacions a les persones
per raó d’origen o ètnia acaben sent presents de manera conscient o inconscient en moltes
vessants del dia a dia.
És obligació moral de l’Ajuntament, combatre i denunciar tot tipus de discriminacions i fer
pedagogia per tal de millorar la convivència de totes les veïnes, ajudar a fomentar el
sentiment de pertinença de poble i fomentar la manifestació de la multiculturalitat com un
valor positiu i enriquidor per la vil·la.
Si observem l’informe del InVisibles. L’estat del racisme a Catalunya, Informe 2018 elaborat
per SOS racisme posa de manifest diverses discriminacions que vivim i sembla ser que
tolerem socialment, com les següents:
Es tolera el discurs de l’odi, racisme i xenofòbia que és alimentat pels mitjans de comunicació
i les elits tant dins de l’Estat com dins de la Unió Europea. Es tolera i es permet que certs
partits polítics l’utilitzin com a bandera,
Es tolera que els més vulnerables siguin els més desprotegits, com és el cas dels menors
estrangers no acompanyats.
Es tolera que les persones estrangeres residents (algunes fins i tot nascudes a Catalunya però
sense la nacionalitat reconeguda) tinguin expressament exclòs el dret a votar.
Es tolera que les administracions i la justícia no estan complint els seus deures i
responsabilitat per fer front a les discriminacions racistes: prevenció, sanció... per garantir la
igualtat de tracte i la no discriminació.
Es tolera que en ocasions l’escola es converteixi en perpetradora, reproductora i legitimadora
de les discriminació i del racisme.
Així doncs, dins l’esmentat informe de SOS racisme s’estableixen el punts següents per tal
d’abordar les discriminacions racistes:
Acompanyar les persones o col·lectius que han patit discriminació racista en el procés de
restitució dels drets vulnerats.
Denunciar jurídicament i públicament les situacions i discriminacions racistes.
_____

Representar legalment i de forma gratuïta en la denúncia penal dels delictes d’odi amb
motivació racista.
Estudiar el racisme a partir dels testimonis i l’experiència, realitzar informes i propostes de
treball per a la seva erradicació.
Fer proposta de Transformació social i política promovent canvis i polítiques públiques per el
racisme.
Amb tot això, podem veure que des de l’Ajuntament podem seguir lluitant contra el racisme i
la xenofòbia a través de campanyes continuades a tots els nivell de la societat arenyenca,
però també fent polítiques públiques que siguin exemple de bona praxis i ètica, entenent la
multiculturalitat com un enriquiment i treballant per aconseguir referents positius.
És per aquest motiu que des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular volem
demanar al govern i especialment a les regidories d’Igualtat i Acció Social l’adopció del
següent:
Que en l’espai públic i en totes les activitats en les quals l’ajuntament hi participi com a
entitat organitzadora o col·laboradora s’assumeixin polítiques antiracistes lliures de la
concepció paternalista i blanca de l’occidentalisme.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=4557.0

Intervenció del Sr. Alcalde que comenta que la regidora Sra. Muñoz ha abandonat la sessió
per no trobar-se bé.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=4764.0

Intervenció de la regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=4782.0

13. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER EL POSICIONAMENT DEL GOVERN RESPECTE DE
LA VARIANT DE LA C-61.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“L’Estat Espanyol és signatari de diversos acords internacionals (com el Silva Mediterranea,
Collaborative Partnership on Mediterrenanean Forest, the Mediterranean Union…) els quals
contenen directrius sobre el manteniment, preservació i administració sostenible del bosc
Mediterrani, incloent accions per millorar la seva conservació, protecció dels recursos
genètics, biodiversitat i restauració. La FAO, el panell sobre canvi climàtic (IPCC) i la ONU
reconeixen la importància del bosc Mediterrani en l’esforç global contra la crisis climàtica i
sostenibilitat, un rol que queda recollit, principalment, en els Objectiu per al
Desenvolupament Sostenibles (ODS) de les Nacions Unides. La seva importància va quedar
_____

ratificada en el Compromís d’Agadir el 2017 durant al cinquena Setmana del Bosc
Mediterrani convocada per el consorci Silva Mediterranea, on els signants es van
comprometre a restaurar i millorar l’estat del bosc Mediterrani alhora de la necessitat
d’aconseguir la Neutralitat en la Degradació del Sòl (LDN en les seves sigles en anglès) i
conservació de la biodiversitat.
La Generalitat ha adquirit aquest tractats internacionals com a part de l’Estat Espanyol
(encara) i ha incorporat els ODS com a pilar fonamental del Pla nacional per a la
implementació de l’Agenda 2030 i, implícitament, reconeix la importància de preservar,
reparar i administrar de manera sostenible el bosc Mediterrani. Els mateixos informes i
òrgans reconeixen que la pressió humana, incloent infraestructures i fragmentació del
ecosistema és, juntament amb el canvi climàtic, una de les amenaces per l’ecosistema
Mediterrani i la seva conservació (FAO 2018).
Amb tots aquests precedents, des de la Candidatura d’Unitat Popular volem preguntar si el
govern considera que la variant de la C-61 (que ha estat proposada i que posa un altre
element de pressió innecessari en els nostres ecosistemes incrementant la seva
fragmentació, impermeabilització del sol, una barrera més pels fluxos genètics i fomentant
encara més l’ús insostenible del vehicle privat) pot entrar en contradicció amb els esperits
dels tractats internacionals esmentats i amb l’agenda 2030 de la Generalitat i en el
compromís de protegir, conservar i administrar de manera sostenible els nostres boscos?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=4907.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=5071.0

14. PREC DEL GRUP CUP PER REPENSAR EL MODEL POLICIAL.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Abordar un model de seguretat ciutadana des de l’esquerra implica cercar l’equilibri entre el
dret a la seguretat col·lectiva i el dret a la llibertat de tots els ciutadans, i l’actuació sobre les
causes socials que generen la delinqüència i la inseguretat ciutadana. Tenim el convenciment
que no poden existir polítiques de seguretat eficaces si no s’eradiquen les lògiques derivades
de l’actual sistema neoliberal (la pobresa, l’atur, la xenofòbia i l’exclusió social). Calen
mesures de prevenció: treballar per erradicar la marginació social, la no-escolarització, les
drogodependències i les desigualtats socials. Per això la nostra gran aposta és la prevenció. I
és que l’acció policial no és incompatible amb les accions preventives. Per això defensem un
Sistema de Seguretat Pública basat en tres eixos:

_____

(1) prevenció i protecció social (dissenyar plans d’actuació amb la participació de tots els
agents socials del municipi, com serveis socials, serveis educatius o les escoles; cal
potenciar les figures de l’educador social, l’educador de carrer i els mediadors),
(2) participació ciutadana (s’ha de comptar amb els moviments socials i veïnals a l’hora
de configurar i aplicar els plans d’actuació) i
(3) eficiència policial (un model de seguretat ciutadana que coordini el cos de Mossos
d’Esquadra, bombers i emergències sanitàries).
Des de la Candidatura d’Unitat Popular defensem, a més, un model basat en l’optimització i
la coordinació de la seguretat ciutadana tot convertint el cos de Policia Local en un servei de
vigilants municipals, cosa que suposaria un estalvi econòmic important i se’n milloraria la
imatge, tant portes enfora com portes endins, ja que ens estalviaríem el cost econòmic de
mantenir una armeria. Aquesta fórmula, que necessita d’una innegociable col·laboració dels
Mossos d’Esquadra, funcionaria amb base a la lògica que moltes de les tasques que
passarien a ser titularitat dels mateixos Mossos ja les està duent a terme aquest cos
actualment; concretament, les de seguretat ciutadana.
Malgrat tot, entenem que fer aquest pas pot ser difícil d’assumir per a diverses consciències.
És per això que proposem al govern que repensi el model policial per tal d’optimitzar els
recursos i millorar la imatge del cos. Acompanyant el cos d’agents de policia en el procés
d’aprenentatge per esdevenir referents ciutadans a qui recórrer amb confiança per diverses
situacions quotidianes. Estem segurs que amb l’ajuda i la bona tasca dels treballadors del cos
de Policia Local aconseguirem entre tots el millor model de seguretat pública per a Arenys de
Munt. És per això que la tasca de formació dels agents en igualtat de gènere i antiracisme
són essencials per fer una policia local per a totes les arenyenques.
És per tots els motius exposats que la Candidatura d’Unitat Popular preguem al govern que
repensi el model policial d’Arenys de Munt seguint els tres eixos essencials proposats per tal
de guanyar eficàcia i enfortir la confiança de les arenyenques.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=5139.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=5324.0

15. PREC DEL GRUP JUNTS PER SABER QUAN ES FARÀ LA MILLORA DEL PARC INFANTIL DE
LA PLAÇA DE LA LLUNA.
La regidora Sra. Devesa formula el prec següent:

_____

“El Ple del passat 28 d’agost la regidora d’Ensenyament, en resposta a un prec que li vàrem
fer, ens va dir que l’equip de govern té present una millora del parc infantil situat a la plaça
de la Lluna.
Hem vist que les xarxes socials donen resposta ràpida i algunes de les coses que estaven en
mal estat del parc de la pista s’han resolt amb poc temps, des de Junts Per Arenys de Munt
creiem que ha de ser així, perquè repetim, els infants són usuaris diaris d’aquestes
instal·lacions.
Així doncs, ens agradaria saber quan es té previst començar aquesta millora, si aquesta
inclou un barri de fusta com el que es va col·locar a la Plaça Pep Ventura perquè els petits i
petites tinguin més seguretat en aquesta zona de joc i també cada quan es fa la neteja de les
instal·lacions. El tobogan la majoria de dies està ple d’excrements d’ocells i no es pot fer-ne
ús, ja que s’ha de fer una millora estaria bé donar-li una nova ubicació.
Esperem que aquesta arribi aviat i que els pares d’aquests infants no hagin de tornar a
engegar una campanya de recollida de firmes perquè s’actuï amb rapidesa i siguin escoltats.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=5426.0

Intervenció de la regidora d’Acció Social, Sra. Batista, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=5499.0

16. PREC DEL GRUP JUNTS SOBRE ELS ESCOSELLS DE LA RIERA.
La regidora Sra. Moré formula el prec següent:
“A causa de l’última tempesta i segons declaracions del regidor d’Espai Públic, que deia que
el sistema actual no era el més adient i que tenien pensat altres alternatives.
Els preguntem quines són les mesures que tenen previstes per l’arranjament dels escocells
actuals de la Riera?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=5546.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=5573.0

17. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LA IL.LUMINACIÓ DEL PARC DE CAN JALPÍ.
La regidora Sra. Moré formula la pregunta següent:
“En aquest cas, el problema de la il·luminació del parc de Can Jalpí no ve provocat per les
pluges però sí pel robatori del cablejat. De la mateixa manera que en el cas dels escocells, i
_____

per les declaracions que han dit, els preguntem quina solució tenen prevista per arranjar
aquest problema d’una manera més definitiva.
Tot i que no ens agrada fer preguntes o precs amb més d’un tema, ja que parlem
d’il·luminació, també els volíem comentar que cal fer una revisió de la possible contaminació
lumínica que pateixen alguns carrers, essent desagradable per alguns habitatges propers, en
aquest sentit ens han fet arribar queixes del carrer Olivera però segurament hi ha més casos
que caldria revisar.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=5639.0

Intervenció del Sr. Alcalde dient que respondran, aquesta pregunta, de manera mixta, ell
com a regidor d’Hisenda i el regidor Sr. Castillo, com a regidor d’Espai Públic:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=5688.0

Intervenció del regidor d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=5743.0

18. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE L’AVÍS DE NO RECOLLIR EL REBUIG ELS
DISSABTES.
El regidor Sr. Campasol formula la pregunta següent:
“Tots som conscients que cal millorar el reciclatge porta a porta i els diferents grups polítics
ja hem fet reunions per aportar propostes de millora en aquest sentit.
Un dels problemes més grans que patim és la gran quantitat de rebuig que es treu el
dissabte, quan tots sabem que en cas de fer-se un correcte reciclatge, el dissabte s’hauria de
treure molt poca brossa.
També hem sentit com el regidor de Medi Ambient ha dit que els dissabtes es deixarà de
recollir el que no sigui estrictament rebuig. Veiem que això no és així i en tot cas això fa que
no es demostri serietat entre el que es diu que es farà i el que realment es fa.
En aquest sentit, preguntem, com és que des de la regidoria es diu una cosa i l’empresa
concessionària en fa un altre?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=5867.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=5919.0

_____

19. PREC DEL GRUP PSC EN RELACIÓ AL TANCAMENT DE LA PARADA DE L’AUTOBUS DEL
PONT.
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“Atès que des del darrer mandat es va reconèixer per part d’aquest Govern de la necessitat
de fer una actuació per realitzar el tancament de la parada de l’autobús del pont degut a què
la mateixa no cobreix als usuaris i usuàries en cas de pluja, vent o fred.
Atès que no ens consta s’hagi realitzat cap estudi de quina actuació s’ha realitzar per cobrir
aquesta mancança.
Atès que ens trobem novament en època de tardor i imminent hivern, fet que fa que aquesta
acció sigui encara més necessària i tingui certa urgència.
En base a tot l’exposat, us preguem que:
1.- Es realitzi una actuació de tancament de la parada de l’autobús del pont a fi i efecte de
que els vilatans i vilatanes, en puguin fer un ús en condicions òptimes amb independència de
les condicions climàtiques.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=6518.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=6577.0

20. PREC DEL GRUP PSC EN RELACIÓ A LA MANCA D’ACTUALITZACIÓ I DE
TRANSPARÈNCIA DEL WEB MUNICIPAL.
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“Des del darrer mandat s’han rebut queixes per part dels veïns i veïnes de la manca de
transparència i d’actualització dels continguts del web municipal.
Els veïns i veïnes del municipi es queixen d’un difícil accés als continguts, així com la manca
d’actualització d’alguns aspectes importants pels mateixos, com serien l’estat de la neteja al
seu carrer, com consultar l’estat de les seves peticions, aspectes fiscals i textos normatius,
com els hi afecta l’augment de les taxes, l’accés als telèfons d’interès, entre altres.
En base a tot l’exposat us preguem que:
1.- Es realitzi una actuació d’actualització i optimització del contingut del web municipal per
fer-la més accessible als vilatans, atorgant així major transparència als continguts i
informació a la que els veïns i veïnes hi tenir dret d’accés.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=6643.0

_____

Intervenció de la regidora delegada de Transparència, Sra. Vila, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=6703.0

21. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE ELS DARRERS ROBATORIS A DIVERSES NAUS DE LA
ZONA INDUSTRIAL AIXÍ COM A DOMICILIS PARTICULARS DE CA L’ARANYÓ I LA
CREUETA.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Atès que el passat mes d’octubre hem tingut coneixement de què s’han produït diferents
robatoris a naus del polígon industrial, així com a diferents domicilis particulars a les zones
urbanes de Ca L’Aranyó i Urbanització de La Creueta.
Atès que la seguretat de les persones que viuen i desenvolupen la seva activitat professional
ha de ser una de les prioritats degut a l’ascens de la criminalitat a la comarca referent a
delictes contra el patrimoni.
És per això que preguntem:
1. Quins han estat en concret els robatoris comesos a les naus industrials i domicilis
particulars de les zones esmentades?
2. Donada la manca d’informació al respecte, ha existint algun fet delictiu contra el
patrimoni, ja sigui en béns particulars o públics, afegit als esmentats?
3. Quines mesures d’actuació han pres al respecte i l’estat de les mateixes?
4. Quines mesures de prevenció tenen previstes dur a terme en matèria de seguretat al
respecte?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=6853.0

Intervenció del regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=6912.0

22. PREGUNTA DEL GRUP PSC PER SABER L’ESTAT DE LA POBLACIÓ I DANYS DESPRÉS
DELS AIGUATS DEL PASSAT 22 I 23 D’OCTUBRE DE 2019.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Atesos els aiguats soferts a la nostra població la nit del passat 22 i 23 d’octubre, en el que
hem patit els efectes del temporal del llevant que ha castigat el nostre municipi, amb el
balanç d’una víctima mortal, vehicules arrossegats per la riera, i danys ocasionats a béns
privatius i públics, així com a la via pública.

_____

Atès que aquest és un fet que no només precisa d’una ràpida sinó també de prendre mesures
de prevenció, degut al fet de que les alertes per episodis meteorològics adversos i els
temporals s’estan tornat cada vegada més freqüents per la crisi climàtica.
Atès que considerem necessària una ràpida actuació per retornar a Arenys de Munt a la
normalitat així com els veïns i veïnes vegin resarcits pels seus danys de la forma més
immediata possible; així com recuperar l’espai públic i equipaments que hagin patit
desperfectes.
Atès que per aconseguir aquest fet tots els operadors tècnics i polítics hem de poder treballar
plegats en benefici comú del nostre municipi.
És per això que preguntem:
Quins han estat els danys ocasionats per les pluges i ventades de la nit dels passats 22 i 23
d’octubre?
Quins desperfectes responen a infraestructures i quina és la seva quantificació?
Quins desperfectes s’han causat a la via pública i quina és la seva quantificació, per
conceptes?
Quins desperfectes responen a danys en equipaments i quina és la seva quantificació?
S’han enviat els informes tècnics i memòries dels serveis tècnics i personals a les
corresponents administració de l’Estat i de la Generalitat? En cas afirmatiu, quin és l’estat en
que es troben els corresponents expedients?.
Quina és la previsió de recuperació de danys a la via pública, infraestructures i equipaments?
S’ha informat i donat suport als veïns i veïnes pels passos a seguir per procedir a les
reclamacions dels riscos que són consorciables i que per tant, correspon al consorci de
compensació d’assegurances cobrir-ne els danys?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=7008.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant, en primer lloc, les gràcies al grup PSC per les facilitats
amb el Subdelegat del Govern en aquests fets, i donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=7135.0

23. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=7418.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=7456.0

_____

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=7538.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=7624.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=7777.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=7914.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant pas a les respostes sobre els dubtes plantejats:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=7951.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=7981.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=8218.0

Intervenció del regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=8348.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=8400.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=8542.0

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=8584.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=8723.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=8775.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=8791.0

_____

Intervenció del Sr. Alcalde donant per finalitzat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016e45da5ce70224?startAt=8800.0

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