ACTA NÚMERO 17/19
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta minuts del dia dotze de desembre
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, comenta que és el darrer Ple de l’any i, abans de
començar, vol fer un esment a la lacra que suposa la violència de gènere, que cal treballar
entre tots per eradicar.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=53.0

Tot seguit, llegeix el manifest de suport als presos polítics i exiliats i exiliades polítics, que
diu:
“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.”
També afegeix que els regidors i regidores sobiranistes, tal i com es van comprometre en el
Ple extraordinari del 22 d’octubre, els diners que havien de rebre en concepte de dietes per
aquest Ple, els aportaran a Alerta Solidària en suport a les persones represaliàdes.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=141.0

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 14/11/2019.

_____

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=186.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el Ple.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’INICI DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ PER MINISTERI DE
LA LLEI DE L’IMMOBLE SITUAT AL CARRER BORRELL 2.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=206.0

La regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, exposa breument el contingut del punt i, tot
seguit, llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Atès que en data 1 de gener de 2019, instància 150/19, el senyor Miguel Mora Molinas,
actuant en nom i representació de la senyora Maria Molinas Moré, presenta sol·licitud per a
que l’Ajuntament iniciï l’expedient d’apreuament d’expropiació d’una finca situada al carrer
Borrell, 2 de la vila qualificada com clau E pel Pla General vigent.
Atès que el vigent Pla General, aprovat definitivament per la CTUB de 7 de maig de 2003 i
publicat al DOGC de 23 d’octubre, qualifica com a equipament públic els terrenys situats al
carrer Borrell 2 objecte de la petició i els mateixos no es troben inclosos en cap unitat
d’actuació.
Atès que la petició s’acompanya de la nota simple emesa pel Registre de la propietat
d’Arenys de Mar.
Vist que l’Ajuntament va encarregar una taxació a l’empresa CATSA SA, que taxa l’immoble
en 89.429,43 euros i l’arquitecte municipal ha realitzat full d’apreuament per un total de
84.956,92 euros.
Examinada la normativa aplicable i l’informe de secretària, en el qual queda acreditat que el
terreny no es troba inclòs en cap polígon d’actuació que obligui al propietari a una cessió
gratuïta i d’intervenció al respecte de la consignació pressupostària,
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

_____

Primer.- Obrir full d’apreuament a la senyora Maria Molinas Moré, amb NIF 38664025J, i
s’aprovi la valoració de la zona d’equipament al Registre de la Propietat d’Arenys de Mar, al
tom 2456, llibre 192, foli 145, inscripció setena, que es descriu; “URBANA: Una casa situada
en la Pl. de l’Església, abans Manzano, i abans Nueva, de la vila d’Arenys de Munt, avui carrer
Borrell, assenyalada amb el número 2, tenint també entrada per l’esmentada Pl. de
l’Església, amb el núm. 2, abans 8 i 9, la mesura superficial no consta, si be segons la realitat i
el cadastre, té una superfície construïda de cint 123 m2 i edificada sobre una parcel.la de 60
m2. Lindant pel seu front, Est, amb la Pl. de l’Església; pel Sud, amb el carrer Nou, abans
Pablo Borrell; per l’esquerra, Nord, amb l’antic cementiri i per l’esquena, Oest, amb Maria
Riera. Número de referència cadastral: 1766810DG6016N001JW”. (Exp. 716/19)
Segon.- Autoritzar i disposar la quantitat de 84.956,92 euros de l’aplicació 121 920 60900
del vigent pressupost municipal 2019.
Tercer.- Notificar el present acord a la titular de la finca per a que en el termini de deu dies
l’accepti o al·legui el que consideri adient.”
Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=249.0

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/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=427.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=489.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=525.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=646.0

_____

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE D’ACTUACIÓ EN SÒL NO
URBANITZABLE PER UNA ACTIVITAT DE CAVALLS, FINCA CAN GUINEU.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=661.0

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:
“Atès que per resolució 186/19, de data 1/07/19, es va sotmetre a informació pública el
projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per una activitat de cavalls a la parcel.la
cadastral 14, del Polígon 10 d’Arenys de Munt, zona C1 i es van demanar els informes
sectorials,
Atès que en el termini d’informació pública d’un mes al BOPB, a un Diari i al Tauler electrònic
no s’han presentat al·legacions i s’han rebut els següents informes sectorials:
- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
- Institut Cartogràfic de Catalunya
- Agència catalana de l’Aigua
- Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya
Vist l’informe de l’arquitecte municipal emès en data 27/06/19.
Atès que, des del punt de vista tècnic, es pot considerar l’obra descrita en el projecte com a
actuació d’interès públic d’acord amb el contingut de l’article 47.4.d del text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.
Atès que correspon a l’Ajuntament l’aprovació prèvia d’aquests projectes, mentre que
l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme, que l’ha d’adoptar en
el termini de tres mesos des que se li presenta l’expedient complet.

_____

Atès que l’aprovació definitiva dels projectes d’actuacions específiques d’interès públic no
incloses en un pla especial urbanístic és requisit per a poder tramitar les llicències o
autoritzacions municipals relatives a l’actuació.
Atès que s’han complert les determinacions del Decret Llei 1/2010, de 3 d’agost, Text refós
de la llei, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLUC), del Decret 305/2006, de 18
de juliol, Reglament de la llei d’urbanisme (RLUC), i del Decret 64/2014, de 13 de maig,
Reglament de la legalitat urbanística (RLGU).
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar prèviament l’expedient i tramitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona la documentació del projecte en sòl no urbanitzable per una activitat de cavalls a
la parcel.la cadastral 14, del Polígon 10 d’Arenys de Munt, zona C1 (Finca Can Guineu)
demanat pel senyor Xavier Barangué Bru, per tal que realitzi la seva aprovació definitiva, si
s’escau, en base a l’art. 48.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret
legislatiu 1/2010.
Segon.- Notificar aquest acords als interessats.”
Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=682.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=855.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=1008.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=1069.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=1143.0

_____

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL DE L’AJUNTAMENT.
El Sr. Alcalde introdueix el punt i exposa breument el seu contingut; tot seguit, llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vista la providència d’Alcaldia, de data 15 de novembre de 2019, sol·licitant la modificació de
la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, per tal de canviar el lloc de
Tècnic de Medi Ambient a una dedicació setmanal de 35 hores; i transformar i adequar un lloc
vacant de Tècnic Especialista de Serveis Tècnics amb una dedicació setmanal de 14,50 hores,
en un lloc de Tècnic Mig jurídic de Secretaria amb una dedicació setmanal de 35 hores.
Vist que el present procediment s’enquadra dins de la planificació de recursos humans que
preveu l’article 69 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic – TREBEP -, i que, per tant, no es
tracta d’una incorporació de nou personal, ni d’increment de places en plantilla, sinó d’una
reordenació del personal mitjançant una modificació de la relació de llocs de treball per
adequar-los a les necessitats de la corporació.
Vist el Decret 214/90 que determina el contingut de les relacions de llocs de treball i havent
donat trasllat de la documentació als sindicats per tal que expressin llur opinió.
Vist que s’ha fet negociació en aquest sentit amb els representants sindicals del personal
funcionari en reunió de data 18 de novembre de 2019.
Vist l’informe favorable del tècnic de recursos humans 110/2019, de data 18 de novembre
de 2019.
Tenint en compte que aquestes modificacions no seran executives fins que, per acord de Ple,
s’incloguin aquests canvis a l’annex del personal del pressupost.
La Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

_____

Primer.- Aprovar inicialment la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a la transformació del lloc de Tècnic de Medi Ambient,
grup de classificació A1, escala d’administració especial, subescala de tècnic superior, d’una
dedicació setmanal de 17,50 hores a una dedicació setmanal de 35 hores.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a la transformació i adequació del lloc vacant de Tècnic
Especialista, grup de classificació A2, escala d’administració especial, subescala de tècnic
mig, enquadrat orgànicament a Serveis Tècnics, amb una dedicació setmanal de 14,50 hores;
en un Tècnic Mig jurídic, grup de classificació A2, escala d’administració general, subescala
de tècnic mig, enquadrat orgànicament a Serveis Generals, àrea de Secretaria, amb una
dedicació setmanal de 35 hores, donat que l’àrea de Secretaria no disposa de cap lloc de
treball de Tècnic Mig jurídic i és necessari tenir aquesta figura dins l’àrea per realitzar
diverses tasques jurídiques. Aprovar, així mateix, la fitxa descriptiva de Tècnic Mig jurídic
(núm. 44) que obra a l’expedient 710/19, amb les tasques concretes a realitzar per un tècnic
de suport jurídic, i on s’especifiquen les característiques genèriques del lloc de treball que
són: forma de promoció; per concurs oposició i complement específic de 443,81€, essent els
requisits de titulacions els següents: Grau universitari o titulació equivalent (la idiosincràsia
del càrrec pot requerir preferentment alguna de les titulacions de ciències socials i
jurídiques).
Tercer.- Publicar aquest acord al BOPB i al DOGC, al tauler d’edictes i al web municipal,
durant un termini d’un mes, per tal que els interessats puguin presentar al·legacions i
suggeriments. En el cas que no se’n presenti cap, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a
definitiva i es procedirà a la seva publicació.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=1154.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=1366.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=1405.0

_____

La secretària aclareix perquè a la documentació no hi havia la fitxa del tècnic de medi
ambient:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=1464.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, agraint aclariment i demanant que se’ls hi faciliti:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=1484.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=1498.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=1562.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
DEL SAD EN EL CONSELL COMARCAL I L’ADDENDA DEL CONVENI REGULADOR PER A
L’ANY 2020.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=1575.0

La regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, exposa breument el contingut del punt i
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que segons l’art. 25.1. b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la llei d’Organització Comarcal de Catalunya i de la Llei 39/15 de l’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; així com
116 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, les administracions públiques catalanes, els
organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres
administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable.

_____

Vist que en virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament d’Arenys de Munt va delegar al Consell
Comarcal del Maresme la competència per prestar part del servei de dependència durant
l’any 2018, i en concret desenvolupar les funcions i tasques següents:




Recepció i anàlisi de les demandes relatives a la Llei de la dependència
Informació, orientació, assessorament i seguiment de la Llei de dependència
Tramitació i gestió dels Plans Individuals d’Atenció (PIA).

Atès que el Ple de 14/02/19 va aprovar una primera pròrroga de la delegació per l’any 2019,
Atès que el Consell Comarcal ha proposat una segona pròrroga i una addenda per l’any
2020,
Examinats els informes de Secretaria i d’Intervenció al respecte,
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple Municipal
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la segona addenda del conveni amb el Consell Comarcal per a la delegació
parcial de la competència del servei de suport en dependència a l’Ajuntament d’Arenys de
Munt, segons la documentació que obra a l’expedient.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 8.001,84 € en favor del Consell Comarcal del
Maresme amb càrrec a l’aplicació pressupostària 520.231.22798. L’estimació d’hores de
prestació del servei seria de 7 hores/setmana. El període de vigència d’aquesta delegació
comprendria des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2020.
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Maresme.”
Intervenció de la regidora Sra. Batista:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=1616.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=1870.0

_____

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=2049.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=2085.0

Intervenció de la regidora Sra. Batista:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=2125.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=2146.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
6. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA COMPRA AGREGADA ACM MATERIAL ENLLUMENAT
PÚBLIC.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=2159.0

El regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, exposa breument el contingut del punt i llegeix
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Atès que el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM acordà constituir una
central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de les Bases del
Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a
per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de
contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè
Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.
Atès que la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 5 d’abril de 2019, va
acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament d’elements d’eficiència energètica en
l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01) a les
empreses seleccionades següents:
_____

ESITEC ENERGIA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4.
GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4.
SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i
1.2.4.
INGENIEROS EMETRES SLP pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4.
CITLED SLU, pels lots 1.1.1, 1.1.3, i 1.1.4.
ENRIC MORAN pel lot 1.1.2.
LA VOLA 1981 SA pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4.
MIATEC INNOVA SL pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.14, 3.18, 3.19, 3.21 i 3.22.
NOVATILU SL pel lot 2.1.
ELECTRICITAT BOQUET SL pels lots 2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.9, 2.2.16, 2.2.17, 2.3.9, 2.3.16, 2.3.17,
2.3.19, 2.3.20, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU pels lots 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.11, 2.2.13, 2.3.1, 2.3.2,
2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5.
CITELUM IBERICA SA pels lots 2.1, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.15, 2.2.18, 2.3.12, 2.3.14, 2.3.18,
2.3.22, 2.3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
CM SALVI SL pel lot 2.1.
SACOPA SAU pel lot 2.1.
PROVEIMENTS D’AIGUA SA pels lots 2.2.7, 2.2.8, 2.2.21, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.21, 3.9, 3.16, 3.17 i
3.20.
MUNTATGES LLEIDA SA pels lots 2.2.14, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, 2.3.6, 2.3.10, 2.3.11,
2.3.13 i 2.3.15.
ALUMBRADOS VIARIOS SA pels lots 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5.
UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA pels lots 3.10, 3.12,
3.13, 3.15, 3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
CLECE SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
ELECNOR SA pel lot 4.1.
ELECTROTECNIA MONRABAL SLU pel lot 4.1.
ENDESA ENERGIA SAU pel lot 4.1.
OHL SERVICIOS INGESAN SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i
4.2.4.
SOLER ENERGY SERVICE pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
Atès que en data 27 de maig de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses ESITEC ENERGIA SL, GESTIÓ
D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL, SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL, INGENIEROS
_____

EMETRES SLP, CITLED SLU, ENRIC MORAN, LA VOLA 1981 SA, MIATEC INNOVA SL,
NOVATILU SL, ELECTRICITAT BOQUET SL, UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU, CITELUM IBERICA
SA, CM SALVI SL, SACOPA SAU, PROVEIMENTS D’AIGUA SA, MUNTATGES LLEIDA SA,
ALUMBRADOS VIARIOS SA, UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i
IMESAPI SA, CLECE SA, ELECNOR SA, ELECTROTECNIA MONRABAL SLU, ENDESA ENERGIA
SAU, OHL SERVICIOS INGESAN SA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS i
SOLER ENERGY SERVICE.
Atès que Ajuntament d’Arenys de Munt en data 17/10/2016 es va adherir al sistema
d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local i actualment està
interessat en adherir-se a l’Acord marc de subministrament d’elements d’eficiència
energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2017.01)
Atès el que disposen els articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL
respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles
concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor
de la nova LCSP i els articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc,
i de l’adjudicació de contractes basats en aquests.
Vist l’informe emès per la Secretària,
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar l’adhesió d’aquest Ajuntament, realitzada en data 10/10/16, al sistema
d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de
béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de
l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les
empreses adjudicatàries.
Segon.- Disposar l’adhesió del l’ajuntament d’Arenys de Munt a l’Acord marc de serveis i
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01).
Tercer.- Facultar l’Alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament pugui formalitzar
tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord; permetent-li
_____

la formalització dels diferents contractes derivats de l’acord marc que siguin d’interès en el
futur.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’ACM (preferentment per correu electrònic a
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta,
08007 Barcelona).”
Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=2172.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=2335.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=237

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=2482

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=2572.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
7. PROPOSTA D’APROVACIO INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE LA MOSTRA
LITERÀRIA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=2585.0

La regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, exposa breument el contingut del punt i llegeix la
part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:

_____

“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, ajuts i premis es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament
de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Considerant que la voluntat d’aquest govern és aprovar Bases que tinguin caràcter de
permanència en el temps i que, per tant, les convocatòries que es puguin derivar s’aprovin
en un moment posterior, per a la qual cosa s’han redactat unes noves bases de la Mostra
Literària.
Atès que el contingut d’aquestes Bases s’ajusta a allò previst a l’article 17.3 de la LGS, així
com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança municipal de Subvencions.
Atès que la concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions,
ajuts i premis, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que s’ha de donar compliment al procediment de publicitat.
En virtut de tot això, la Comissió Informativa de Serveis Personals proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Derogar les bases de la Mostra literària d’Arenys de Munt aprovades per la Junta de
Govern de data 4/04/2016.
Segon.- Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la Mostra Literària del
municipi d’Arenys de Munt en règim de concurrència competitiva, el text íntegre de les quals
és el que figura en l’Annex d’aquesta proposta, a tots els efectes legals.
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica el present acord, de
conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS, per tal que els interessats puguin presentar
al·legacions i suggeriments en el termini de vint dies. En el cas que no se’n presenti cap,
l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva i es publicarà el text íntegre de les bases.”
Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=2604.0

_____

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=2713.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=2748.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, donant resposta qüestió plantejada Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=2818.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent incís i procedint a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=2837.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP CUP SOBRE EL FUTUR DE LA
XARXA VIÀRIA COMARCAL.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=2882.0

El regidor Sr. Muns llegeix la moció següent:
“Futur de la Xarxa Viària comarcal: Avancem cap a una nova mobilitat en un territori i un
planeta als límits del col·lapse.
És una evidència de tots compartida que la crisi climàtica és una problemàtica de dimensions
extraordinàries a la qual cal donar respostes immediates des de tots els àmbits, inclosos els
municipis i Consell Comarcal. Tot i això, no podem oblidar que, en paral·lel, la problemàtica
de la imminent crisi energètica amb el zenit dels combustibles fòssils i d'altres matèries
bàsiques, afegeix més escenaris mundials inquietants. La reducció de les emissions i del
consum energètic lligat a la mobilitat són, per tant, prioritat indiscutible. Alhora, però,
l'expansió metropolitana, el desordre territorial, la saturació urbanística, l'accés a
_____

l'habitatge, els usos insostenibles del territori, la inundabilitat, la regressió de les platges, la
crisi agrícola i molts altres aspectes ambientals estan portant la comarca a un col·lapse que
s'afegeix i retroalimenta les dues problemàtiques globals esmentades.
Les respostes són urgents i precisen un consens comarcal que no podem ajornar. Cal que les
polítiques de mobilitat i infraestructures tinguin, alhora, en compte el model territorial (que
al nostre entendre ha de prioritzar el reequilibri territorial) i aprofundeixin en els diversos
escenaris que es derivin dels canvis que s'estan produint. Canvis que, en bona part,
dependran de l’evolució de la crisi energètica i climàtica planetària i de les noves tecnologies
en automoció, però també de les opcions de consum de la ciutadania i de les orientacions
polítiques nacionals i comarcals actives que en política d’infraestructures i mobilitat i
ordenació del territori es decideixi prioritzar.
En aquest sentit, la dicotomia és si es continua optant per la continuïtat d’un model de
creixement il·limitat en l’ús del territori i els recursos o, en canvi, s'aposta per una
reconversió sostenible de l’actual model de creixement; si es pretén avançar-nos als
col·lapses ambientals per realitzar una transició suau o ens aboquem als perills d’un col·lapse
abrupte.
Des d'inici de segle, les mobilitzacions de la ciutadania, confluint a la coordinadora
Preservem el Maresme, amb el suport d'una vuitantena d'entitats de la comarca, van
suposar un abans i un després en els plantejaments dels projectes de mobilitat que afecten
la comarca. El compromís polític adoptat per determinades forces polítiques va acabar de
capgirar el projecte dels laterals i dels accessos a Mataró nord. Avui, la mobilització de la
ciutadania organitzada es torna a reprendre.
Als 50 anys de la primera autopista de l'Estat, cal reeditar el Pacte de Mobilitat del Maresme
-que es va signar fa gairebé cinc anys- on s'optava clarament per la gratuïtat de la C-32, la
pacificació de l'actual NII, potenciant el transport públic, a peu i amb bicicleta i les noves
mobilitats sostenibles. Posicionar-se sense ambigüitats per la finalització del peatge i la
concessió a Abertis que acaba el 2021 és irrenunciable.
Entenem que les diverses possibilitats de concreció de la mobilitat a la comarca passen en
primer lloc per la gestió pública de la C-32 per tal de fer possible una nova planificació que
acabi amb l'actual dualitat de la xarxa que durant tantes dècades ha suposat greus perjudicis
a la mobilitat amb efectes ambientals i econòmics.

_____

La potenciació decidida del transport públic -autobús i ferrocarril- ha de ser prioritària.
Només amb la fi de la concessió dels actuals peatges privats l'administració podrà planificar i
gestionar al servei d'uns interessos públics als quals es contraposen els interessos econòmics
d'Abertis. Cal, per tant, un nou consens que permeti establir un marc de debat que possibiliti
una planificació pública lliure de les hipoteques territorials que implica la gestió privada de la
xarxa viària al Maresme.
Però aquests propòsits impliquen l'oposició a l'allargament de la C-32 de Blanes a Lloret (que
ara per ara es troba aturada pel contenciós de la Plataforma Aturem-C-32 que denunciava
els deficients estudis d'impacte ambiental). I implica oposar-s'hi, tant per la destrucció
ecològica i territorial que suposaria, com perquè comporta la possibilitat de l'allargament de
la concessió d'Abertis a la C-32 als trams comarcals i la creació d'un nou peatge a l'ombra al
nou tram projectat.
Proposem, en aquesta moció, per tant, una sèrie d'acords de concrecions especialment
respecte a la xarxa viària, que han de ser complementades per altres actuacions que
impulsin el transport públic, les xarxes de camins i carrils per bicicletes i endrecin les noves
mobilitats, l'electrificació del transport públic i dels vehicles municipals, la mobilitat
compartida de vehicles elèctrics, etc.
És per això que proposem al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Reiterar i actualitzar el suport a la Declaració del Maresme i el Pacte de Mobilitat
del Maresme que es fonamenta en la gratuïtat de la C-32, la pacificació de l'actual NII,
potenciant el transport públic, a peu i amb bicicleta i les noves mobilitats sostenibles.
Segon.- Fer pública l'oposició a qualsevol perllongament de l'actual concessió a Abertis en la
gestió de la C-32 -que acaba al 2021- entenent que és fonamental per tal de fer possible una
nova planificació que superi l'actual dualitat de la xarxa viària que durant tantes dècades ha
suposat greus perjudicis a la mobilitat amb greus efectes ambientals i econòmics.
Tercer.- Instar el Comissionat de Mobilitat a desenvolupar eines per definir la funcionalitat
que ha de tenir la N-II per la costa i la seva alternativa viària respecte als moviments interns
entre els municipis de la comarca. Definir, després de la consulta amb els implicats territorialment parlant- les mesures concretes que hauran de fer possible la pacificació de
l’actual N-II fins a convertir-la en un eix cívic amb garantia de seguretat i integració urbana i
dotant-la de major disponibilitat per a la circulació de vianants, bicicletes i transport públic.
_____

Quart.- Instar, també, el Comissionat a continuar desenvolupant eines i actuacions per
definir la funcionalitat que ha de tenir l’actual C-32 tant en relació als usuaris maresmencs
(nous accessos a municipis com ara a Cabrils, Vilassar de Mar o Teià ) com en el conjunt dels
usuaris d’altres indrets, ja que aquesta via no hauria de formar part d’una xarxa de
comunicació de més ampli abast com es pretén amb el perllongament insostenible entre
Blanes i Lloret.
Cinquè.- Instar el Consell Comarcal a promoure que tant en la futura N-II pacificada com en
els nous accessos i rondes i variants actuals es blindin urbanísticament els entorns de la
xarxa per evitar la proliferació de pols d’atracció terciaris (grans superfícies comercials i
d’oci, especialment) que generen un reforçament de mobilitats no desitjades i contradiuen
la pacificació.
Sisè.- Instar el Consell Comarcal i als municipis maresmencs a treballar conjuntament per
impulsar projectes de desmantellament de les actuals superfícies públiques ocupades pels
peatges físics per tal de restituir aquests espais ocupats per la petjada ecològica, blindant
urbanísticament els entorns per evitar la proliferació de pols d’atracció terciaris que
generarien un reforçament de mobilitats no desitjades. S'impulsaran processos participatius
sobre el futur d'aquests espais restituïbles a usos i funcions sostenibles.
Setè.- Instar el Consell Comarcal a reclamar que en l'execució de projectes en la línia de les
propostes acordades es recuperi el finançament en base a la partida de 400M € que l’Estat
té l’obligació de traspassar a la Generalitat per actuacions al Maresme.
Vuitè.- Per tot això, el Consistori d’Arenys de Munt instarà el Comissionat de Mobilitat del
Consell Comarcal, la Generalitat i el Govern de l'Estat a accelerar les actuacions proposades i,
alhora, potenciarà la participació ciutadana en els organismes de planificació comarcals i
nacionals per tal d'obtenir el consens ciutadà i polític necessari per concretar projectes de
tanta transcendència per al futur de la comarca.
Novè.- Comunicar els presents acords al Departament de Serveis Territorials de la
Generalitat, Parlament de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme, els Ajuntaments de
la Comarca, Entitats i Associacions implicades amb la mobilitat del Maresme i als mitjans de
comunicació.”

_____

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=2898.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=3462.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=3647.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=3703.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=3912.0

El Sr. Alcalde dona pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):
Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=4051.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=4084.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=4159.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=4220.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=4229.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per quatre vots a favor dels regidors i
regidores Sra. Vanesa Muñoz i Fernández, Sra. Àngels Castillo i Campos, Sr. Guiu Muns i
Roura i Sr. Abel Coll i Toledano, dels grups PSC, CUP i regidor no adscrit; i nou abstencions,
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 Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr. Lluís Campasol i
Terrats, Sra. Roser Moré i Collet i Sra. Victòria Devesa i Jorge, dels grups ERC i JUNTS.
PART DE CONTROL
9. MOCIÓ DEL GRUP PSC PER LA PLENA IGUALTAT DE L’ESPORT FEMENÍ I EN SUPORT A
LES DEMANDES DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES FUTBOLISTES ESPANYOLES.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=4254.0

La regidora Sra. Castillo llegeix la moció següent:
“La igualtat és un dels principis articuladors del nostre marc jurídic, però, malauradament no
s’expressa en la quotidianitat que viuen les dones en els diferents àmbits de la vida social,
econòmica, cultural, política o esportiva, ja que les relacions de gènere existents continuen
perpetuant la desigualtat i reeditant la segregació entre un espai públic valorat i
androcèntric i un espai privat feminitzat i sense reconeixement.
El sistema patriarcal no només imposa un ordre binari sinó que dota de prestigi i valor
econòmic a allò masculí i està a l’arrel de fenòmens com l’esquerda salarial, la segregació
horitzontal i vertical o el sostre de vidre al que s’enfronten les dones quan s’endinsen a
l’àmbit públic i particularment als entorns laboral.
L’àmbit esportiu és paradigmàtic d’aquesta desigualtat estructural que, malgrat travessa
totes les relacions socials, sacseja amb major cruesa els entorns tradicionalment
masculinitzats. Les dones esportistes comparteixen les mateixes disciplines i el mateix
sacrifici que els homes esportistes, però ni els esforços ni tots els seus èxits tenen cap valor,
ja que entre el reconeixement, les condicions laborals i salarials i els recursos destinats a
elles i a ells hi ha un abisme.
Aquest dies recentment passats hem assistit a les reivindicacions protagonitzades per les
dones de l’Associació de Futbolistes, que porten més d’un any lluitant per un conveni
col·lectiu que contempli qüestions bàsiques com un salari mínim anual de 20.000€, regular
els contractes de mitja jornada o una ajuda a la maternitat de 600€. Aquestes son les dones
_____

que guanyen mundials, precisament al passat mundial de futbol de França han aconseguit
visibilitzar i donar relleu a l’esport femení en un espai tradicionalment masculinitzat,
convertint-lo en un fenomen de masses que hauria d’haver contribuït a la millora de les
condicions en que es practica l’esport. Però només obtenen la resistència de la patronal a les
seves reivindicacions i continuen amb les condicions laborals més precàries. La immensa
desigualtat que viuen aquestes dones en relació als seus companys de club és
incommensurable i indecent.
En l’actualitat, dones esportistes d’Arenys de Munt com les que formen l'equip femení del
Club Futbol Sala, les patinadores Carolina Pottiez, Jana Roure, Lorena i Ainhoa Cantillo, Neus
Romo, o la recent guanyadora al premi a la millor esportista d’Arenys de Munt la Iria
Martínez i moltes altres predecessores d’aquestes, representen al nostre municipi amb
orgull, prenent part i assolint destacats triomfs i fites en les competicions amb els seus clubs
respectius en les seves diferents categories.
Totes elles dones arenyenques, digníssimes hereves d’una tradició encarnada per històriques
atletes o jugadores de basquet o de qualsevol altra disciplina esportiva. Dones que amb les
seves qualitats i entrega han esdevingut referents indiscutibles i mereixen gaudir, sense cap
gènere de dubtes, d’una igualtat plena en el seu acompliment laboral.
Els vilatans i vilatanes d’Arenys de Munt i el grup municipal del PSC defensem la igualtat
plena, treballem conjuntament per eradicar tot tipus de desigualtat derivada de les relacions
de gènere i l’ordre simbòlic patriarcal, apostem pel reconeixement i el protagonisme de les
dones i recolzem el dret de les nenes, les joves i les dones a una pràctica esportiva amb els
mateixos recursos, oportunitats i reconeixements que els seus companys masculins.
Per tot això, el grup municipal del PSC d’Arenys de Munt proposem al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Reconèixer la llarga lluita de les dones esportistes per dotar de visibilitat i
reconeixement la pràctica esportiva femenina i per obrir nous camins i oportunitats a les
dones de les següents generacions, que en la majoria d’ocasions havien estat vetades per a
elles mateixes.
Segon.- Expressar el nostre compromís i suport amb l’esport femení local i treballar per
superar qualsevol biaix de gènere tant en les condicions com en el valor i reconeixement de
la pràctica esportiva femenina.
_____

Tercer.- Donar suport a les reivindicacions protagonitzades per l’Associació de Dones
Futbolistes Espanyoles en la seva defensa d’unes condicions laborals dignes.
Quart.- Traslladar aquesta declaració a les entitats esportives i feministes del nostre municipi
i a l’Associació de Dones Futbolistes Espanyoles i al Consell Català de l’Esport.”
Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=4277.0

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/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=4578.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=4704.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=4828.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=4859.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=4871.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
10. DESPATX D’OFICI
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=4879.0

“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 290 a la 320, ambdues incloses,
des del 7/11/19 al 8/12/19:
-

Resolucions en matèria d’economia: 9
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de personal: 10
Resolucions en matèria de contractació: 8
Decret 290/19, de 12/11/2019, aprovació del Cost Efectiu dels Serveis prestats per
l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2018.

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre 7/11/19 al 8/12/19, en matèria de:
-

Seguretat: 6
Medi Ambient: 1
Sanitat (cementiri): 1
Contractació d’import reduït: 10”

Intervenció del Sr. Alcalde explicant que, en Junta de Portaveus, s’ha acordat, per la majoria
dels grups municipals, introduir el següent punt en l’ordre del dia:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=4935.0

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN CONTRA DEL DECRET DIGITAL.
La regidora Sra. Devesa, del grup JUNTS, llegeix la declaració següent:
“El 31 d'octubre, amb l'inici de la campanya electoral del 10N, el govern en funcions de
Pedro Sánchez, amb uns nivells deslleialtat institucional que no havíem vist fins ara, va
aprovar el Reial decret llei 14/2019, que modifica la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de
Telecomunicacions, pel qual s’adopten mesures urgents per "raons de seguretat pública en
matèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions". Aquest
decret va ésser aprovat el proppassat dimecres 27 de Novembre per la diputació permanent
del Congrés, amb els vots favorables de PSOE, PP, C's i l'abstenció dels Comuns.
Amb el Reial Decret Llei, l'executiu defuig el legislador, escapa del control parlamentari i del
debat que implicaria l'aprovació d'un text com aquest a la cambra baixa. Atès que la
Constitució Espanyola, en el seu article 86, paràgraf primer, diu literalment que “En cas
_____

d’una necessitat urgent i extraordinària, el Govern podrà dictar disposicions legislatives
provisionals que prendran la forma de decrets llei i que no podran afectar l’ordenament de
les institucions bàsiques de l’Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans regulats
en el títol I, el règim de les comunitats autònomes ni el Dret electoral general”, és evident
que l’executiu pretén aplicar mesures que afecten a drets constitucionals.
Amb la nova redacció, l’ús de termes abstractes com ordre públic, la seguretat pública o la
seguretat nacional com supòsits habilitadors, es crea un marc d’inseguretat jurídica
inadmissible. A diferència de quan es declara l'estat d'excepció, que està regulat a la
Constitució i que per a la seva aplicació és necessari tramitar-ho a través del Congrés, amb el
concepte d'ordre públic no hi ha ni definició i la seva defensa tampoc té especificat cap tipus
de protocol. Per tant, queda en mans de la subjectivitat de l'executiu decidir quan és
necessari prendre aquestes mesures.
El Decret dona potestat a l’executiu per a:
 Intervenir Internet i les comunicacions dels ciutadans sense ordre judicial i sense
necessitat de declarar l'estat d'excepció.
 Intervenir el mòbil o cessar qualsevol activitat a Internet, sense autorització judicial
per motius d'ordre públic.
 Limitar de forma directa drets fonamentals com el de llibertat d'expressió, el secret
de les comunicacions o el de llibertat d'informació.
 Evitar i prohibir la innovació tecnològica, ja que prohibeix a les administracions
públiques innovar en determinades tecnologies. El decret va també en contra de
l’apoderament digital de la ciutadania i de la capacitat d’innovació del Govern de
Catalunya, i acabarà duent a Espanya a la decadència analògica.
D’altra banda, quan s’analitza el contingut del nou Reial Decret-Llei 14/2019 des de la
perspectiva del dret europeu comunitari també constatem aquesta normativa entrar en
conflicte amb el projecte europeu.
Per tant, xoca plenament amb l’esperit de la infraestructura europea de serveis Blockchain
(EBSI), una iniciativa conjunta de la Comissió Europea i el European Blockchain Partnership
(EBP) per proporcionar serveis públics transfronterers a tota la UE mitjançant la tecnologia
blockchain. La qual es materialitzarà l’any 2020 com una xarxa de nodes distribuïts a tot
Europa (la blockchain), aprofitant un nombre creixent d’aplicacions centrades en casos d’ús
específics com son la de notarització, diplomes, identitat digital sobirana i compartició
confiable de dades en el mercat digital únic.
_____

El Projecte Digital del Govern Català està dins dels marcs legals que marca la Unió Europea, i
totes les lleis que ens regeixen. El sector de les tecnologies de la informació i de la
comunicació ha crescut un 29% els darrers tres anys a Catalunya i dona feina a un 3,9% de la
població. Un total de 15.757 empreses formen a Catalunya un dels sectors més dinàmics de
la seva economia; amb més de 106.000 treballadors, una demanda creixent de professionals
(un 40% el darrer any a Barcelona) i una facturació que frega els 17.000 milions d’euros.
El concepte de república digital és un projecte per a fer d'aquest país un país avançat
digitalment, i que apoderi els seus ciutadans en aquestes eines digitals, i situï Catalunya a
l’avantguarda d'aquesta nova revolució digital. Aquests projectes són bons pel país, són bons
per l'economia i són bons per a aprofundir en una nova forma de governar en democràcia.
El Decret-llei és un decret regressiu des d'una perspectiva de dret, i regressiu des d'una
perspectiva de progrés social i econòmic per a Catalunya. Amb el decret digital Pedro
Sánchez aplica una censura per evitar que Catalunya avanci en l’àmbit digital, lideri i innovi.
Aquests darrers anys Espanya s'ha fet coneguda internacionalment per la repressió policial i
judicial, i ara també per liderar a Europa la repressió digital i posar-se al nivell de Turquia,
Iran, l'Aràbia Saudita o Xina. A Europa no hi ha cap legislació similar amb aquest extrems.
En aquest sentit, des de l’Ajuntament d’Arenys de Munt declarem que:
Primer.- Instem als grups parlamentaris del Congrés a la presentació d’una proposició de llei
que derogui el Reial Decret llei 14/2019.
Segon.- Instem al Govern de la Generalitat a demanar informes dels serveis jurídics del
Govern de la Generalitat i del Consell de Garanties Estatutàries per analitzar la possible
inconstitucionalitat del Reial Decret.
Tercer.- Instem al Govern de la Generalitat a engegar un front comú de les comunitats
autònomes per tal d’aconseguir una estratègia d’oposició conjunta i coordinada.
Quart.- Instem a la Comissió Europea i concretament al Director General de DG ( Directorate
General of Communication, Networks, Content and Technology) de la Comissió Europea
Roberto Viola, perquè requereixi d’ofici a l’Estat Espanyol l’adequació del RD14/2019 a la
normativa Europea.
_____

Cinquè.- S’informarà al Govern de la Generalitat, al Congres dels Diputats, al Govern
d’Espanya i a la Comissió Europea, del contingut d’aquesta declaració.”
Intervenció de la regidora Sra. Devesa:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=4960.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant pas a la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=5372.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC, que manifesta que el seu grup
no s’adhereix a la declaració institucional:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=5393.0

PRECS I PREGUNTES
11. PREC DEL GRUP CUP PER FER UNA PROPOSTA DE TRANSPARÈNCIA I CLAREDAT EN
L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ.
El regidor Sr. Muns diu que el prec serà llarg, perquè es volia passar com a moció i al no
passar el filtre, el presenten com un prec:
“La transparència, és a dir, l’accés a la informació vinculada a l’activitat política per part de
la ciutadania, és un dels pilars fonamentals del procés democràtic. Mitjançant l’accés a la
informació es pretén un major control ciutadà sobre les institucions i un apoderament de
l’acció política per part dels ciutadans.
La Generalitat de Catalunya té, des del 2014, dos portals de transparència actius dins del
programa Govern obert. Així mateix, l’ajuntament d’Arenys de Munt té la transparència com
un dels seus eixos de funcionament dins del Codi de Bon Govern Local, amb publicacions
regulars de documents oficials i una regidoria dedicada a aquest afer.
Tanmateix, entendre transparència com la simple publicació de documents oficials pot donar
una falsa impressió de transparència que no és real. La majoria de documents oficials,
sobretot aquells amb temàtica legislativa, tenen un estil lingüístic complex i amb contínues
referencies a legislacions i decisions anteriors (en la gran majoria de casos no es troben
continguts en el mateix document) que fa la seva lectura lenta, tortuosa i, a la pràctica,
incomprensible per al ciutadà mitjà. En un món en què l’accés a la informació és cada vegada
més important i on la gent demanda una major implicació en els processos de decisió

_____

democràtics i de creació de legislació, la transparència és una condició fonamental per
exercir-lo correctament.
La publicació de documents públics que són difícils de comprendre per el ciutadà, crea una
falsa transparència que no apropa el ciutadà a la política i permet un control efectiu de les
institucions. Aquest problema ja s’ha detectat en altres països, com el Regne Unit que, des
del 2013, van desenvolupar les iniciatives legislatives conegudes com a “Good Law”,
l’objectiu del qual és simplificar els documents legislatius fent-los més clars i coherents (fins i
tot si cal, amb documents explicatius a part) per tant per fer la informació continguda en els
documents, i no només els documents, realment accessibles al ciutadà o la “Better
Regulation Law” que es va fer amb l’objectiu específic de comprendre millor la creixent
regulació mediambiental derivada de la DEFRA britànica. Aquesta legislació va ser ampliada
el 2015 per ser adoptada pels ens locals del Regne Unit (Councils, similar als nostres
ajuntaments) i el 2018 el seu esperit ha estat incorporat a la Unió Europea dins dels seus
esforços de simplificació legislativa (Interinstitutional Agreement on Better Law-Making).
Malgrat que la mida i la legislació dels ens locals és relativament més petita
(quantitativament) en comparació amb organismes d’àmbit superior (Consell comarcal,
Diputació, Generalitat...) les normatives que es generen des de l’ajuntament (i les d’àmbit
superior de l’ens responsable d’aplicar) tenen un impacte directe sobre la vida dels vilatans,
per tant, és primordial que aquests entenguin les normatives que de l’ajuntament emana i
aplica (directament o per designació).
Creiem que reduir la complexitat dels textos que es publiquen per part de l’ajuntament farà
que aquest sigui plenament transparent, ajudarà als vilatans a entendre més fàcilment la
legislació i normes existents, a l’igual que els seus drets i obligacions, alhora que aproparà la
institució millorant la salut democràtica del consistori.
Per aquesta raó, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt
prega al govern i especialment a la regidoria de transparència el següent:
Que l’ajuntament faci tots els esforços necessaris per simplificar els textos normatius o de
rellevància per a la ciutadania que es publiquin seguint criteris ja establerts en altres òrgans
(veure figura annexa). Entenent que la simplificació es pot fer directament en el text oficial,
com a annexa del mateix o com a document individual, assegurant-se que el document quedi
correctament identificat i accessible per a l’usuari; i havent de considerar el mateix
procediment en aquell text legislatiu no emès pel Consistori, però que sigui de rellevància pel
dia a dia dels ciutadans.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=5437.0

_____

Cal Access a altres document per
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i estil
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lector online?

Publicació de
la informació
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”

Intervenció de la regidora delegada de Transparència i de Comunicació, Sra. Vila, donant
resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=5781.0

12. PREC DEL GRUP CUP PER MILLORAR LES CONDICIONS SALARIALS DE LES
EDUCADORES DE L’ESCOLA BRESSOL LA PETJADA.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Les experiències vitals durant els primers anys de vida d’un infant són determinants en el
correcte desenvolupament dels individus tal com es recull en diferents instàncies des del
Departament d’Ensenyament (els diferents informes de “Didàctica de l’educació Infantil” dels
Serveis socioculturals i a la comunicat coordinats per el Institut Obert de Catalunya) fins a la
ONU (a través dels diferents informes sobre educació infantil promulgats per Unicef).
Degut a les insuficients i vergonyoses polítiques de conciliació familiar existents a Catalunya,
aquesta responsabilitat ha recaigut a les escoles bressol i, per tant, a les educadores. Les
educadores de les escoles bressol tenen una gran responsabilitat, no només des d’un punt de
vista purament educatiu, però també un gran impacte en el desenvolupament de la
personalitat dels nostres fills. A més, el nens de 0 a 3 anys representen un dels grups socials
_____

més vulnerables, el que fa que a més de la seva educació, s’ha de tenir una cura especial en
la seva salut. Les educadores són responsables de la seva higiene, alimentació,
desenvolupament... i en definitiva, descobrir el món. Aquestes persones es passen 8 hores al
dia tenint cura de fins a 20 nens amb les seves necessitats específiques, intentant donar una
atenció individual que, a més, el departament i els pares exigim.
És evident que es tracta d’una feina fonamental, de gran impacte social i, degut a les seves
especificitats, altament estressant i que consumeix molta energia. Malgrat la importància de
la feina i la preparació i titulacions que se’ls exigeix a les educadores per poder ser mestres
d’una escola bressol, el seu sou amb prou feines arriba als 1000 euros, no molt millor que els
salari mínim interprofessional. El que fa que molts d’aquests educadors, incloent diversos de
l’escola bressol municipal, hagin de tenir segones feines, incrementant encara més el seu
estrès. De la mateixa manera que volem que un pilot d’avió o cirurgià no hagi de fer una
segona feina perquè pugui estar descansat i poder fer les seves tasques correctament, com
no podem voler el mateix d’aquelles persones responsables dels nostres infants? Com
esperem que puguin fer una bona feina si es veuen obligats a treballar molt més per poder
arribar a final de mes? Les educadores de l’escola bressol municipal fan una feina excel·lent
malgrat l’estrès i excés de feina que comporta aquest lloc de treball, que hagin de tenir una
segona feina per manca d’un sou digne és vergonyós i, fins ara, només la seva
professionalitat i seva actitud vocacional és el que ha fet que malgrat totes les dificultats que
tenen, no haguem notat una baixa en la qualitat de la seva feina.
Per aquesta raó, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt
prega al govern i especialment a la regidoria d’educació el següent:
Que l’ajuntament proposi a l’empresa municipal GUSAM millorar les condicions salarials de
les educadores i mestres de l’escola bressol La Petjada.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=5883.0

Intervenció de la regidora delegada d’Educació, Sra. Vila, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=6085.0

13. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER L’ESTAT DE LA POBRESA ENERGÈTICA I
HABITACIONAL AL NOSTRE MUNICIPI.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Portem anys arrossegant unes classes populars cada vegada més escanyades i oprimides pel
sistema capitalista. És tant així que, al nostre municipi, hem vist com diverses famílies es
veien obligades a marxar de casa seva per no poder fer front al lloguer o la hipoteca. Hem
vist com altres famílies s’han vist obligades a ocupar habitatges buits perquè no podien
_____

aconseguir un domicili a un preu raonable. I és que a Arenys de Munt el preu del lloguer s’ha
encarit excessivament en els darrers anys.
Paral·lelament, hem vist com diverses famílies no podien fer front a la despesa que suposava
el pagament dels subministres bàsics per a una vida digna (electricitat, aigua i gas). Tot i
havent-hi sentències que impedeixen a les grans empreses tallar el subministrament a les
famílies, hem vist com s’han produït diversos talls i com l’ajuntament s’ha fet càrrec
d’algunes persones del municipi perquè no es quedessin sense aquests serveis.
És per aquests motius expressats i l’alarmant situació que vivim com a societat que sembla
que queda amagada per altres temes no de menor importància que volem preguntar al
govern d’Arenys de Munt i en especial a les regidories d’Habitatge i d’Acció Social el següent:
Podem saber amb xifres concretes l’estat de la pobresa energètica i habitacional d’Arenys de
Munt dels darrers 10 anys?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=6207.0

Intervenció de la regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, donant resposta a la
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=6289.0

14. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER L’ESTAT DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I LES
VIOLÈNCIES PER RAÓ D’OPCIÓ SEXUAL, ORIGEN, RAÇA O ÈTNIA.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“El 25 de novembre, dia contra les violències masclistes, eren ja 52 les dones assassinades a
mans de les seves parelles o ex parelles a tot l’Estat espanyol, 8 de les quals a Catalunya.
Aquestes dades ens mostren una altra vegada la crua realitat: el masclisme assassina i no va
a la baixa. Les dones assassinades en comptes de ser menys augmenten malgrat els esforços
que els col·lectius feministes fan per sensibilitzar les diverses capes de la població.
El primer trimestre de 2019 ja s’havien duplicat les agressions lgbtifòbiques denunciades a
Catalunya tal i com va denunciar l'Observatori contra l'Homofòbia. Aviat sabrem amb quines
xifres altament preocupants acabem l’any 2019 que en comptes de fer passos endavant
sembla que anem cap enrere pel que fa al nivell de conscienciació social, respecte, tolerància
i seguretat ciutadanes.
El 2018 es van atendre 529 persones a Catalunya al Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD) de SOS
Racisme. Les discriminacions més denunciades van ser: agressions i discriminacions entre
particulars, discriminació en serveis privats, agressions i abusos dels cossos de seguretat
pública i discriminacions en l’accés als drets socials. Arenys de Munt no som aliens a aquesta

_____

situació i és per això que hem de seguir lluitant contra els discursos de l’odi que ataquen a les
persones vingudes d’altres països, sigui quin sigui el seu origen, raça o ètnia.
Per poder fer polítiques d’esquerres efectives i reals necessitem saber l’estat de la qüestió al
nostre municipi per tal d’atacar d’arrel el problema en la nostra realitat més propera.
És per aquests motius expressats i l’alarmant situació que vivim com a societat que sembla
que queda amagada per altres temes no de menor importància que volem preguntar al
govern d’Arenys de Munt i en especial a les regidories d’Acció Social i d’Igualtat, Dona i LGBTI
el següent:
Podem saber amb xifres concretes l’estat de la violència de gènere i les violències per raó
d’opció sexual, d’origen, raça o ètnia d’Arenys de Munt dels darrers 10 anys?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=6404.0

Intervenció de la regidora delegada d’Igualtat de Gènere i LGBTI, Sra. Gros, donant resposta
a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=6539.0

15. PREC DEL GRUP PSC PER A QUÈ ES REACTIVI LA TAULA DE CONVIVÈNCIA.
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“A Arenys de Munt, tot i no haver cap problema greu de convivència, creiem que s’ha de
continuar treballant intensament per la cohesió social, per desmentir falsos rumors, perquè
totes les persones que viuen a Arenys de Munt s’hi sentin reconegudes, tinguin un sentiment
de pertinença i exerceixin la ciutadania d’una forma plena.
En aquest sentit observem que determinats col·lectius de persones de diferent origen no
arriben a vincular-se a les entitats del municipi i participar a la vida cultural i social. Per a
incidir-hi plantegem la necessitat de crear un espai de participació on tothom hi tingui
cabuda, buscant la manera que col·lectius que fins ara són “invisibles” pel què fa a la seva
participació comunitària facin sentir la seva veu i puguin aportar la riquesa que representen
pel nostre municipi.
L’any 2016 es va crear la Taula de Convivència on participaven tècnics, entitats i persones del
municipi. D’aquesta Taula de Convivència van sorgir projectes com el de “cuines del món” on
13 tallers de 13 països amb persones originàries de països diferents, que viuen al nostre
municipi, ens van acostar a conèixer-les i a compartir. Van sorgir accions comunitàries com el
1r sopar de cuina marroquina que va ser multitudinari. O bé la proposta que malauradament
va quedar al calaix, de fer sessions de presentacions de diferents religions. Aquesta última
proposta de la mà de la Direcció General d’Afers Religiosos de Catalunya, la qual ens donava

_____

l’oportunitat de conèixer religions com el protestantisme, l’islam, budisme, esglésies
ortodoxes, església adventista, skhisme, hinduisme, judaisme, testimonis de Jehovà, església
catòlica, etc.
Creiem que l’experiència va ser molt positiva per Arenys de Munt i es va començar un camí
altament atractiu cap a la suma a la cohesió social.
Per això us demanem, en concret a la regidora d’Acció Social, que reactivi aquesta Taula de
Convivència i doni l’oportunitat de fer projectes al gran potencial de persones que tenim al
nostre poble.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=6660.0

Intervenció de la regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=6789.0

16. PREC DEL GRUP PSC PER A QUÈ EXISTEIXIN PUNTS LILES EN QUALSEVOL ACTE I
ELABORACIÓ D’UN PROTOCOL D’ACTUACIÓ CONTRA LES AGRESSIONS SEXUALS.
La regidora Sra. Muñoz formula el prec següent:
“Sempre ha estat una qüestió cabdal per aquest grup municipal el crear un punt lila de
caràcter permanent en tot acte municipal essent que de fet ja va ser objecte de prec la seva
creació al passat ple de juliol de 2.019.
Pel moment, únicament ens consta que es va posar un a la Nit Jove, durant tota la Festa
Major, i no se n’ha tornat a instaurar-ne cap més durant el desenvolupament de la festa.
Cal recordar que un punt lila és un servei d’informació, assessorament, atenció, prevenció i
gestió contra les violències masclistes, on es tracten agressions de caràcter sexista,
assetjaments, tocaments sense permís, comentaris ofensius o agressions de qualsevol mena i
discriminatòries, també agrupa al col·lectiu LGTBI. El punt té una clara i evident funció
pedagògica per fomentar la prevenció, especialment entre els i les joves, i en els ambients
més nocturns.
És per això, que entenem que aquest punt hauria de ser present a tot acte que s’organitzi a
aquest municipi on existeixi la presència de joves, essent un servei transversal entre les
regidories, amb persones que hi vulguin formar part i que prèviament se’ls formi en
continguts i metodologies per actuar i alhora elaborar prèviament un Protocol d’actuació
contra les agressions sexuals.
Aquest Protocol ha de ser una eina de suport per definir uns mínims criteris d’actuació
conjunta davant les situacions d’agressions sexuals i lgtbifòbiques que es puguin produir
durant tot l’any.

_____

Volem que Arenys de Munt sigui un espai lliure d’agressions sexistes i lgtbifòbiques.
És, per tant, que els demanem que amb presència de totes les entitats implicades així com de
tot els grups municipals s’iniciï l’elaboració del Protocol d’actuació contra les Agressions
Sexuals del municipi, així com s’acordi l’establiment d’un Punt Lila en tot acte organitzat on
existeixi presència de joves.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=6881.0

Intervenció de la regidora delegada d’Igualtat i LGBTI, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=6994.0

17. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE L’ABANDONAMENT DE LA GUINGUETA DE CAN
JALPÍ.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“El mes de desembre de l’any passat, ara fa just un any, ens anunciaven que la guingueta de
Can Jalpí estaria operativa i funcionaria durant tot l’any. Concretament durant l’hivern
estaria oberta els caps de setmana i a l’estiu durant tots els dies, menys els dilluns.
Cal tenir en compte que en el 2017 es van destinar 120.000€ per fer un Pla de Millora per
dinamitzar aquest espai públic que tenim a l’entrada del poble en diferents aspectes,
enllumenat, baranes, jocs infantils, neteja de camins, etc.
Això ajudaria a què la guingueta fos alhora un atractiu més.
No obstant, res d’això ha succeït. Entenem nosaltres que la guingueta és una oportunitat que
caldria aprofitessin, pot general llocs de treball i dinamitzar un espai de natura obert i
enriquidor.
Poden dir-nos per què no està activa aquesta guingueta actualment? I, el més important,
pensen licitar-la o fer que algú la dinamitzi i creï un espai econòmic i socialment profitós?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=7102.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=7155.0

18. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE ESTAT DE LES PLAQUES SOLARS AL PAVELLÓ DE
CAN ZARIQUEI.
La regidora Sra. Muñoz formula la pregunta següent:

_____

“Atès que considerem que la sostenibilitat i la cura del medi ambient és un dels eixos que cal
afrontar en aquest mandat municipal.
Atès que els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, i que clarament hem
d’avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització de
residus, el desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum, la gestió sostenible
del cicle de l’aigua i que porti a terme una política integral de gestió del territori que
possibiliti l’explotació sostenible dels recursos naturals.
Hem observat que en diferents espais i instal·lacions municipals, com ho són per exemple, el
Pavelló de Can Zariquei, existeixen una sèrie de plaques solar (una d’ella sembla malmesa),
que desconeixem si es troben en funcionament; i en cas de què no, el motiu pel qual no
s’utilitzen les energies renovables a aquestes instal·lacions si estan dotades del corresponent
equipament.
És per aquest motiu que els preguntem si les plaques solars que existeixen en el citat Pavelló
es troben en funcionament? En cas afirmatiu, quin estalvi energètic suposa? Tenen previst
instal·lar-ne més en altres equipaments municipals? En cas negatiu, per quin motiu no es
troben en funcionament? Tenen previst realitzar alguna acció per fer-ho possible? Quina?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=7387.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sr. Maimí, donant resposta
a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=7473.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=7697.0

19. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA TARIFA DE L’AIGUA PER A
PARELLES SEPARADES AMB FILLS A CÀRREC O ALTRES CASUÏSTIQUES.
El regidor Sr. Campasol formula la pregunta següent:
“En el Ple de febrer de 2016, vàrem presentar una moció que demanava l’estudi tarifari de
l’aigua per a famílies que s’havien separat i tenien fills a càrrec, doncs lògicament aquest fill
només podia estar empadronat en una llar encara que tinguessin custodia compartida i per
tant tot i per tant els tres metres cúbics corresponent per persona i mes, només es podien
aplicar a una llar, essent injust per l’altre part.
La moció va ser aprovada per unanimitat dels 13 regidors i fins i tot van sortir altres
propostes demanant que s’estudiessin més casos a part del que hem esmentat.

_____

Bé doncs, després de gairebé quatre anys, volem saber si s’ha fet alguna cosa? I si la resposta
és negativa, demanem que es pugui activar la solució.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=7772.0

Intervenció del Sr. Alcalde, com a president de GUSAM, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=7838.0

20. PREC DEL GRUP JUNTS PER L’ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL LOCAL SOCIAL DE
TORRENTBÒ.
El regidor Sr. Campasol, en relació al punt anterior, diu que el compromís ja el tenien de
quan es va aprovar pel Ple; a continuació formula el prec següent:
“El passat 22 de novembre vàrem assistir a l’ofici de la festa major de Torrentbò, celebrat al
local social. Un any més vàrem poder comprovar com les escales d’accés no estan arreglades.
La primera vegada que vàrem fer aquest prec al plenari, va ser el desembre de 2016, és a dir
fa 3 anys, tot i que ja ho havíem demanat a l’equip de govern molt abans.
Ha sigut una reivindicació que s’ha fet en diverses ocasions i enguany, abans de l’aprovació
de la modificació de crèdits de juliol, vàrem acordar que seria una de les actuacions que es
farien en breu.
Les obres no són d’una complexitat gaire gran, pels que no ho coneixen, comentar que com a
mínim hi ha dues actuacions a fer, una, posar travesses més adequades per tenir uns graons
millors i dos, posar una barana per ajudar tant a pujar com a baixar.
Bé, després de tant de temps d’haver agafat el compromís d’arranjament en diverses
ocasions i amb el ple de pressupost a tocar, tornem a fer la proposta per tal que finalment es
pugui arreglar.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=7929.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=8008.0

21. PREC DEL GRUP JUNTS PER LA NETEJA DE LA PENYA ENTRE EL PASSATGE I EL CARRER
DE LES SUREDES.
El regidor Sr. Campasol formula el prec següent:
“Sí, un altre prec antic, aquest es va fer el gener de 2017.

_____

El regidor Àngel Castillo, ens va dir que no ens podien respondre perquè degut a la tipologia,
pendent del terreny i la dificultat de les tasques que s’haurien de fer, estaven estudiant les
diferents opcions per la neteja del terreny, ja que tenia un cost molt elevat i calia buscar el
finançament.
Demanem, doncs, que es tingui en compte que hi ha espais municipals que cal contemplar-ne
el seu manteniment i que, per tant, cal que aquests siguin inclosos en el ple del pressupost
municipal, per tant doncs i revisant el primer esborrany del pressupost on s’augmenta en
62.000€ el servei de manteniment de zones verdes i esporga, passant dels 163.000€ de 2019
als 225.000€ per l’any 2020, i després de tant de temps, es pugui disposar dels diners i ja es
tingui clar, com s’ha de fer aquesta neteja, es pugui fer, i que el 2020 no tinguem de tornar a
demanar-ho.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=8091.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=8151.0

22. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LA NOVA CAIGUDA DEL MUR DE PEDRA SECA DE
CAN JALPÍ QUE JA S’HA ARREGLAT DOS COPS.
El regidor Sr. Campasol formula la pregunta següent:
“Abans de l’estiu de 2018, es va demanar l’arranjament del mur de pedra seca de Can Jalpí,
el que està una mica més avall d’on hi havia els Rucs. Es va arranjar i va tornar a caure. En el
ple de març d’enguany es va tornar a demanar la seva reparació a càrrec de la garantia de
l’obra.
Doncs bé, la matinada del dijous 5 de desembre ha tornat a caure el mur. Serà la tercera
vegada que es faci la reparació. A més a més, el camí també està molt malmès i s’hi pot
passar amb dificultats.
Tots som conscients que les pluges que ha patit el nostre municipi, segur que han contribuït
en què la precipitació del mur hagi sigut més ràpida, però també volem recordar que al maig
de 2018 ja es va demanar desobstruir el pont del rial que hi ha al davant de la caseta de Jalpí
Aventura i també continua igual, de fet ens comenten que potser fa 7 anys que es demana
actuar-hi i que no es recorda haver vist cap actuació.
Adjuntem algunes fotografies per tal que es vegi la situació actual i preguntem com es pensa
actuar per arreglar el problema de manera més definitiva?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=8203.0

_____

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=8270.0

Intervenció del Sr. Alcalde explicant perquè, a vegades, esmenta malament el nom dels
regidors:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=8426.0

23. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=8448.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=8466.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=8512.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=8558.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant per finalitzat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016eea54c6bc034d?startAt=8652.0

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