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ACTA NÚMERO 1/2020

A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta minuts del dia vint-i-tres de gener 
de dos mil vint, 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, explica que és un Ple amb pocs punts però molt 
importants, com són el ROM i el pressupost municipal; també inclou una declaració 
institucional sobre la resolució de la Junta Electoral Central de 3/01/2020 i recorda, com ha 
fet en anteriors Plens, la lacra que suposa la violència de gènere, que cal erradicar.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=1.0

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA RESOLUCIÓ DE LA JEC DE 3/01/2020

El Sr. Alcalde introdueix el punt, explicant, resumidament, que primer es va presentar com a 
moció i atès que la majoria de grups municipals i regidores i regidors estan d’acord amb el 
seu contingut, l’han convertida en declaració institucional.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=92.0

La regidora Sra. Vila llegeix la declaració institucional següent:

“El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central pretén 
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat no haver-hi 
sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de 
Catalunya.

Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que 
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya 
respecte els motius de cessament del President del nostre país.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=1.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=92.0
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En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol 
Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver pogut 
recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.

Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol 
s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució 
per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el 
dret d’autodeterminació de Catalunya.

Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al 
costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una 
solució política al procés.

És per això, que el Ple de l’Ajuntament manifesta:

Primer.- Que es rebutja la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta 
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la 
retirada de la seva credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya.

Segon.- Que rebutja la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la 
condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es 
dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat 
parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a 
eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín.

Tercer.- Que dona suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya 
el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i 
des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com 
dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili.

Quart.-  Que s’insta a l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre 
país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representants 
de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític.
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Cinquè.- Que  es reclama la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn 
dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Sisè.- Que es manté el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a que siguem els catalans els qui decidim el nostre 
futur per mitjans polítics pacífics i democràtics.

Setè.- Que es comuniquin els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a 
la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la 
Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als municipis 
agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el contingut 
d’aquesta declaració a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin 
oportuns.”

Intervenció de la regidora Sra. Vila: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=138.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant pas a la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=416.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC, que manifesta que el seu grup 
no s’adhereix a la declaració institucional per no ser competència municipal:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=435.0

PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12/12/2019.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=452.0

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

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=138.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=416.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=435.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=452.0
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2. PROPOSTA DE DEROGACIÓ DEL ROM I APROVACIÓ INICIAL DEL NOU ROM D’ARENYS 
DE MUNT.

El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=479.0

La regidora de Participació, Sra. Batista, exposa breument el contingut del punt i, tot seguit, 
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:

“Atès que s’ha treballat des del juliol del 2013 en l’elaboració, primer d’una modificació a 
gran escala, i posterior, en l’aprovació d’un nou Reglament Orgànic municipal que donés 
compliment a les noves normatives, havent-se arribar al text que s’acompanya.

Atès que els ajuntaments de règim comú disposen de la potestat reglamentària i 
autoorganització d'acord amb l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local (LRBRL) i a l'article 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

Atès el que determinen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya, regulen l’aprovació i modificació dels 
reglaments i ordenances. Procediment que també es troba regulat pels articles 60 a 66 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals.

Atès la regulació compresa al Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova 
el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Atès que l'òrgan competent per a l'aprovació inicial i definitiva del reglament orgànic 
municipal és el Ple, de conformitat amb els articles 22.2. d) de la LRBLRL i 52.2 d) del 
TRLMRLC. Els acords s'hauran d'adoptar amb el quòrum de la majoria absoluta, de 
conformitat amb els articles 47.2.f. i 114.3.a) respectivament, dels esmentats textos legals.

La Comissió Informativa Especial per la modificació del Reglament Orgànic Municipal 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=479.0
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Primer.- Derogar el ROM vigent des del 16/10/2000 i aprovar inicialment el nou Reglament 
Orgànic Municipal, que s’inclou en aquest expedient i que consta de 79 Articles, dues 
Disposicions Addicionals i una Disposició Final.

Segon.- Sotmetre l’acord a informació publica, mitjançant un anunci que s’ha de publicar al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en 
un dels mitjans de comunicació escrita diària, i en el tauler electrònic de la Corporació, per a 
la formulació de possibles reclamacions i al·legacions durant el període de trenta dies hàbils, 
a comptar des del següent a la data en què es verifiqui la darrera publicació en els dos 
butlletins oficials previstos.

Tercer.- Cas que no es presenti cap reclamació o al·legació dintre del període d’informació 
pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu. Si es presenten se 
seguirà el procediment previst en els arts. 64 i 65.1 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals.

Quart.- Un cop aprovat definitivament, trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la 
Generalitat de Catalunya, en el termini de 30 dies, l’acord d’aprovació definitiva i la còpia 
íntegra i fefaent, i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, inserir-la en el tauler 
electrònic de la Corporació i anunciar al DOGC la referència del BOPB en què s’hagi publicat 
íntegrament el text. Entrarà en vigor un cop publicat el text complet i hagi transcorregut el 
termini de quinze dies hàbils previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local.”

Intervenció de la regidora Sra. Batista: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=496.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=666.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=963.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=1115.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=496.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=666.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=963.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=1115.0
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Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=1169.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=1214.0

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

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I LA PLANTILLA PER A 
L’ANY 2020.

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:

“Atès l'establert en l'article 168.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la seva redacció donada pel RD-
llei 17/2014, aquesta Alcaldia, ha de formar el Pressupost General i remetre-ho al Ple de la 
Corporació, degudament informat per la Intervenció Municipal i amb tots els annexos i 
documentació preceptiva, per a la seva aprovació, esmena o devolució.

Atès que l'expedient ha de tramitar-se conforme a les disposicions contingudes en el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i en el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de Pressupostos.

Atès que el Pressupost ha d'ajustar-se, a més, al principi d'estabilitat pressupostària entès 
com la situació d'equilibri o superàvit estructural de conformitat amb el previst en els arts. 
2.1 i 3.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.

Considerant que de conformitat amb el que es disposa en l'article 162 del Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=1169.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=1214.0
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Hisendes Locals, el Pressupost General constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica 
de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'Entitat, i els seus Organismes 
Autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant el corresponent exercici, així com de les 
previsions d'ingressos i despeses de les Societats Mercantils la capital social de les quals 
pertanyi íntegrament a l'Entitat Local corresponent.

Atès que en virtut d'això, el Pressupost General d'aquest Ajuntament està integrat pel 
Pressupost de l'Ajuntament i els estats de previsió de despeses i ingressos de l’empresa 
municipal GUSAM.

Atès que el projecte de Pressupost General conté la documentació exigida per l'article 164 
del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i s'ha confeccionat conforme al que es disposa en l'article 
165 a 167 del mateix text legal i el que determina l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals, 
modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.

Atès que el Pressupost no conté dèficit inicial, i que els ingressos per operacions corrents 
superen a les despeses d'igual naturalesa més les despeses d'amortització per endeutament.

Atès que el procediment d'aprovació del Pressupost General ha d'ajustar-se al regulat en els 
articles 168 (en la seva redacció donada pel RD-llei 17/2014) i 169 del Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i que l’acord correspon al Ple per majoria simple, per aplicació del que es disposa en 
els article 168 i 169 del mateix text legal, en concordança amb l'article 22.2.i) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Atès que a l'efecte de presentació de reclamacions tenen la consideració d'interessats els qui 
reuneixin els requisits de l'article 170.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que podran presentar 
reclamacions únicament pels motius previstos en l'article 170.2. Les reclamacions hauran de 
ser resoltes en el termini màxim d'un mes, i si en aquest termini no es presenta cap, el 
Pressupost s'entendrà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin 
presentat reclamacions.

Atès que s'han emès els preceptius informes per part de la Intervenció municipal,
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La Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici de 2020 que, resumit per 
capítols i per cadascuna de les entitats que l’integren, és el següent: 

INGRESSOS AJUNTAMENT EMPRESA EMPRESA TOTAL OPERACIONS CONSOLIDAT
GUSAM SA 2019 GUSAM SA INTERNES

Capitol  I - Impostos directes 4.580.000,00 4.580.000,00 4.580.000,00 
Capitol II - Impostos indirectes 55.000,00 55.000,00 55.000,00 
Capitol III - Taxes i  altres ingressos 1.072.370,00 1.174.197,96 1.183.113,75 2.255.483,75 2.255.483,75 
Capitol IV - Transferències corrents 2.285.455,70 631.122,43 646.815,66 2.932.271,36 646.815,66 2.285.455,70 
Capitol V - Ingressos patrimonials 133.160,00 40.187,19 41.387,19 174.547,19 174.547,19 
Capitol VI - Alienació d'inversions reals - -
Capitol VII - Transferències de capital 543.854,00 20.000,00 45.000,00 588.854,00 588.854,00 
Capitol VIII - Actius financers 12.807,00 174.000,00 101.000,00 113.807,00 12.807,00 101.000,00 
Capitol IX - Passius financers - - -

Total Presssupost ingressos 8.682.646,70 2.039.507,58 2.017.316,60 10.699.963,30 659.622,66 10.040.340,64 

DESPESES AJUNTAMENT EMPRESA EMPRESA TOTAL OPERACIONS CONSOLIDAT
GUSAM SA 2019 GUSAM SA INTERNES

 Capitol - I - Despeses de personal 3.163.620,74 943.926,22 925.365,70 4.088.986,44 4.088.986,44 
Capitol II - Despeses en béns corrents i  serveis 3.075.858,89 823.125,57 846.551,15 3.922.410,04 3.922.410,04 
Capitol III - Despeses financeres 37.732,55 3.396,61 3.690,00 41.422,55 41.422,55 
Capitol IV- Transferències corrents 983.452,74 983.452,74 646.815,66 336.637,08 
Capitol V- Fons de contingència i  altres imprevistos 121.533,03 11.431,03 59.268,38 180.801,41 180.801,41 
Capitol VI - Inversions reals 830.142,75 196.665,05 141.564,39 971.707,14 971.707,14 
Capitol VII - Transferencies de capital 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
Capitol VIII - Actius financers -
Capitol IX - Passius financers 430.306,00 12.807,00 12.807,00 443.113,00 12.807,00 430.306,00 

Total pressupost despeses 8.682.646,70 1.991.351,48 1.989.246,62 10.671.893,32 659.622,66 10.012.270,66 
- 48.156,10 28.069,98 28.069,98 - 28.069,98 

0,00

PRESSUPOST CONSOLIDAT 2020

D'acord amb el que disposa l'article 115.1.b) del RD. 500/90, de 20 d'abril , en la consolidació s'han d'eliminar les operacions internes com són les transferències, subvencions, aportacions de capital o
participacions en beneficis o altres d'anàloga naturalesa. L'article 117 del mateix text, detalla encara més quines operacions han d'eliminar-se en la consolidació. En base als esmentats preceptes, es
realitzen ajustaments les transaccions previstes entre les dues entitats i per l'import coincident. Pel que fa als 12.807,00 euros que rep com a préstec GUSAM, estan al capítol 8, concessió de préstecs al
Sector Públic, de l 'Ajuntament i  al  corresponent capítol 9 de Passius Financers de GUSAM.

Segon.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l’expedient, tant de l’Ajuntament 
com de l’empresa municipal GUSAM següent:

 
PLANTILLA  ANY 2020  

  
 Places  
 
 

Grup-
Subgrup Ocupades Vacants Total

PERSONAL FUNCIONARI  
Funcionaris d'habilitació estatal  
Subescala Secretaria     
     Secretari/ària A1 1  1
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Subescala Intervenció-tresoreria     
     Interventor/a A1  1 1
Subescala Intervenció-tresoreria     
     Tresorer/a A1  1 1
Funcionaris sense habilitació estatal  
Escala d'administració general     
     Subescala tècnica A1 1 1 2
     Subescala de gestió A2 1 5 6
     Subescala administrativa C1 5 3 8
     Subescala auxiliar C2 2 3 5
     Subescala subalterna AP 4 1 5
Escala d'administració especial     
Subescala tècnica     
Tècnic superior A1  2 2
Tècnic mitjà A2 2  2
Subescala administrativa C1 2  2
Subescala de serveis especials     
Classe Policia local     
Sergent C1 1  1
Caporal C2 1 2 3
Agent C2 10 1 11
Admva C1 1  1
Classe comeses especials     

Director Ràdio Municipal A2  1 1
PERSONAL LABORAL     
Brigada de neteja     
Oficial 1a C2 1 1 2
Oficial 2a AP 2  2
Peons AP 2 3 5
Brigada d'obres     
Oficial 1a C2 1 1 2
Oficial 2a AP 5  5

Conserge de La Central AP 1 1
Benestar social     
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Educador social A2  1 1
Treballador social A2  2 2
Treballadora familiar C2 1  1
Promoció econòmica     
Agent de desenvolupament A2  1 1
Informàtica     
Tècnic informàtic A2  1 1
Serveis Tècnics     
Arquitecta A1 1  1
CÀRRECS DIRECTIUS     
Directiu local A1 1  1
CÀRREC ELECTE AMB DEDICACIÓ     
Càrrec electe amb dedicació  2  2

  47 32 79

 
PLANTILLA  ANY 2020- GUSAM
 

Categoria Lloc de treball Tipus contracte
1 Gerent Gerència Direcció Econòmica Indefinit

2 Cap 1ª d'administració Administració i comptabilitat Indefinit

3 Administratiu/va 2ª Administració Temporal

4 Coordinadora servei RRHH i Coordinadora Neteja Indefinit

5 Cap del servei Cicle integral de l'aigua Indefinit

6 Administrativa (Oficial 1ª) Cicle integral de l'aigua Indefinit

7 Oficial 1ª Cicle integral de l'aigua Indefinit

8 Oficial 2ª Cicle integral de l'aigua Indefinit

9 Oficial 2ª (cap set. + T.Turons) Cicle integral de l'aigua Temporal

10 Encarregat Deixalleria Indefinit

11 Oficial 1ª Deixalleria Indefinit

12 Oficial obrer Deixalleria Temporal

13 Directora pedagògica Escola Bressol Temporal

14 Mestra Escola Bressol Indefinit

15 Mestra Escola Bressol Indefinit
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16 Educadora Escola Bressol Indefinit

17 Educadora Escola Bressol Indefinit

18 Educadora Escola Bressol Indefinit

19 Educadora Escola Bressol Indefinit

20 Educadora Escola Bressol Indefinit

21 Educadora Escola Bressol Indefinit

22 Educadora Escola Bressol Temporal

23 Netejadora Escola Bressol/Neteja edificis Indefinit

24 Netejadora Escola Bressol/Neteja edificis Temporal

25 Netejadora Neteja edificis Fix/discontinu

26 Netejadora Neteja edificis Indefinit

27 Netejadora Neteja edificis Indefinit

28 Netejadora Neteja edificis Temporal

29 Netejadora Neteja edificis Indefinit

30 Netejadora Neteja edificis Indefinit

31 Netejadora Neteja edificis Indefinit

32 Netejadora Neteja edificis Indefinit

33 Netejadora Neteja edificis Indefinit

34 Netejadora Neteja edificis Indefinit

35 Netejadora Neteja edificis Indefinit

36 Netejadora Neteja edificis Indefinit

37 Netejadora Neteja edificis Temporal

38 Netejador cementiri Neteja edificis Temporal

39 Director Aula Formació Adults Interinitat

40 Cap d'estudis Aula Formació Adults Interinitat

41 Professor Aula Formació Adults Interinitat

42 Professor Aula Formació Adults Interinitat

43 Professora Aula Formació Adults Temporal

44 Professora Aula Formació Adults Interinitat

45 Professor Aula Formació Adults Temporal

46 Auxiliar Administrativa Aula Formació Adults Interinitat

Tercer.- Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils per poder-hi fer 
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reclamacions.

Quart.- Que l’acord es consideri definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant 
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi 
complert el que disposa l’article 169 del TRHL.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=1229.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=2939.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=3568.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=4423.0

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=5153.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=5403.0

El Sr. Alcalde dona pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=5812.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=5827.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=5928.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=5966.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=1229.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=2939.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=3568.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=4423.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=5153.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=5403.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=5812.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=5827.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=5928.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=5966.0
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Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit 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 Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr. Guiu Muns i Roura i Sr. Abel Coll i 
Toledano, dels grups ERC, CUP i regidor no adscrit; i cinc abstencions dels regidors i 
regidores Sr. Lluís Campasol i Terrats, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, 
Sra. Vanesa Muñoz i Fernández i Sra. Àngels Castillo i Campos, dels grups JUNTS i PSC.

4. MOCIÓ DEL GRUP PSC SOBRE LA SUPRESSIÓ DELS JUTJATS DE VIOLÈNCIA CONTRA LA 
DONA.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=5997.0

La regidora Sra. Muñoz fa incís sobre la situació d’aquests jutjats al Maresme i, a 
continuació, llegeix la moció següent:

“Atès que al 2006, l’Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer la violència 
masclista com una de les violacions dels drets humans més sistemàtica i generalitzada al 
món. 

Atès que la violència masclista és una forma de violència “que té les seves arrels en les 
estructures socials, construïdes sobre la base de gènere i no ens accions individuals o accions 
a l’atzar; transcendeix l’edat, els límits socioeconòmics, educatius i geogràfics; afecta totes 
les societats, i és un obstacle important per eliminar globalment la desigualtat de gènere i la 
discriminació”. 

Atès que des de 2003, 1035 dones han estat assassinades per violència masclista a l’Estat 
espanyol, 162 d’elles a Catalunya.  

Atès que la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere, en el seu capítol IV preveu les mesures judicials de protecció i 
seguretat de les víctimes. 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=5997.0
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Així que la Llei Catalana 5/2008 del 24 d’abril, del Dret de les dones a erradicar la violència 
masclista, al seu article 30 assenyala que “les dones que es troben en risc o en situació de 
violència masclista tenen dret a rebre de forma immediata, de les administracions públiques 
de Catalunya, una protecció integral, real i efectiva”. 

Atès, així mateix, que el Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al 
desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, introdueix modificacions 
legislatives en la Llei Orgàniques de mesures de protecció integral contra la violència de 
gènere, així com a la Llei de bases del Règim Local i en el Codi Civil, principalment. 

Atès que la Llei orgànica 1/04 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de 
Gènere va habilitar jutjats de Violència de Gènere (VIDO) a cada localitat, per tal de facilitar 
el procés, comptant que moltes dones acostumen a no denunciar o a retirar les denúncies. 

Atès que, paradoxalment, el TSJC apunta ara en direcció contrària i ha desenterrat una 
proposta de 2016, que es va aconseguir aturar gràcies a les mobilitzacions feministes i de 
partits com el PSC,  per comarcalitzar els jutjats VIDO, fent desaparèixer aquesta 
competència a escala local amb la justificació de l’escassa càrrega de treball d’alguns 
d’aquests jutjats, tot i que previsiblement comportaria la sobrecàrrega d’altres, i sense 
resoldre les retallades que aquests VIDOS locals han estat patint per poder dur a terme la 
seva tasca. 

Atès que la proposta del TSJC és suprimir els jutjats VIDO de: L’Hospitalet de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, Martorell, Santa Coloma de Gramenet, Mollet del Vallès, Sant Boi de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Cerdanyola del Vallès i Rubí.

Davant d’una situació com l’actual, on són assassinades desenes de dones cada any al nostre 
país, els jutjats de Violència de Gènere no poden desaparèixer de la proximitat de les dones 
que més ho necessiten. La redistribució del sistema de justícia no pot anar en detriment de 
I'atenció de proximitat a les víctimes de violència masclista sinó que han d’apostar perquè 
siguin els òrgans judicials especialitzats en violència de gènere aquells que es desplacin pel 
territori.

Per tot l’esmentat fins ara, proposem al Ple els següents acords: 

1r. Demanar a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya que no elevi al 
Ministeri de Justícia de l’Estat Espanyol la supressió dels jutjats de VIDO tal com es proposa 
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al document de “Comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la Dona” del Tribunal de 
Justícia de Catalunya. 

2n. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que prioritzi la lluita contra la violència masclista i 
que impulsi l’aprovació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista.

3r. Demanar a la Generalitat de Catalunya que incrementi els recursos i mitjans per facilitar 
I'accés de les víctimes de la violència masclista a l'empara judicial, i que aquest extrem passa 
per aproximar els òrgans judicials a les víctimes.

4t. Traslladar aquest acords de Ple al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de 
Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol i al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (secció 
Arenys de Mar) i de Mataró, a l’associació DONAVIVA i altres col·lectius locals que en resultin 
interessats.” 

Intervenció Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6019.0

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/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6365.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6422.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6486.0

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6577.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6606.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6019.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6365.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6422.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6486.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6577.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6606.0
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Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6651.0

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

PART DE CONTROL

5. INFORME CONJUNT DE COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT I PERÍODE MIG DE 
PAGAMENT DEL 4T TRIMESTRE 2019.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i llegeix, resumidament, l’Informe emès per la 
Tresoreria municipal en data 8 de gener de 2020:

“De conformitat amb el que estableix l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe,

ANTECEDENTS

PRIMER. El que es disposa en el següent informe, és d'aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i 
l'Administració d'aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).

Així, segons estableix l'article 198.4 de la LCSP, l'Administració tindrà l'obligació 
d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'expedició de les certificacions 
d'obres o dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del 
contracte.

SEGON. S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que 
inclou el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui 
incomplint el termini. 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6651.0
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L'informe trimestral contemplarà la següent informació:

a) Pagaments realitzats en el trimestre.
b) Interessos de demora pagats en el trimestre.
c) Factures o documents justificatius pendents de Pagament al final del trimestre.
d) Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors.

TERCER. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de 
l'Ajuntament, aquest informe haurà de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del 
Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma de 
CATALUNYA que té atribuïda la tutela financera de l'Entitat Local.

QUART. Legislació aplicable 

- La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.

- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

A la vista d'això, aquest Tresorer emet el següent,

INFORME

PRIMER. Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'Entitat Local, en la 
qual s'especifica el nombre i la quantia de les obligacions pendents en les quals s'estigui 
incomplint el termini.

L'Informe trimestral contempla la següent informació:

a. Pagaments realitzats en el trimestre.
b. Interessos de demora pagats en el trimestre.
c. Factures o documents justificatius pendents de Pagament al final del trimestre.
d. Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de 

pagament mensual i acumulat a proveïdors.
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Informe TRIMESTRAL de compliment de terminis Llei 15/2010
Detall de Pagaments Realitzats i Pendents de Pagament de l'Entitat

Entitat: AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT

Informe corresponent a l'exercici: 2019

Trimestre: QUART

Períodes de PMP inclosos1 PMP (dies)

QUART trimestre any 2019 25,70

a) Pagaments Realitzats en el Període
Dins període legal pagament Fora període legal pagamentPagaments realitzats en el 

trimestre

Període 

mitjà 

pagament 

(PMP) (dies)

Nombre 

pagaments

Import total Nombre 

pagaments

Import total

Despeses en Béns Corrents i 

Serveis

27,66 684 581.609,52 0

20.- Arrendaments i 

Cànons
23,75 25 6.861,48 0

21.- Reparacions, 

Manteniment i 

Conservació

24,10 143 118.932,88 0

22.- Material, 

Subministraments i Uns 

altres

28,65 516 455.815,16 0

23.- Indemnitzacions per 

raó del servei
0,00 0 0

24.- Despeses de 

Publicacions
0,00 0 0
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 26.- Treballs realitzats per 

Institucions s. f. de lucre
0,00 0 0

Inversions reals 25,16 33 317.581,24 0

Altres Pagaments realitzats per 

operacions comercials

0,00 0 0

 Pagaments Realitzats Pendents 

d'aplicar a Pressupost

0,00 0 0

Total pagaments realitzats en el 

trimestre

26,78 717 899.190,76 0

b) Interessos de demora Pagats en el Període:
Interessos de demora pagats en el períodeInteressos de demora

Nombre 

pagaments

Import total interessos

Despeses Corrents en Béns i Serveis 0 0,00

 Inversions reals 0 0,00

Altres Pagaments realitzats per 

operacions comercials

0 0,00

Pagaments Realitzats Pendents 

d'aplicar a Pressupost

0 0,00

Total  interessos de demora pagats 0 0,00

c) Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al final del Període:
Dins període legal pagament al final 

del Període

Fora període legal pagament al final del 

Període

Factures o Documents 

Justificatius Pendents de 

Pagament al final del Període

Període 

mitjà 

pagament 

Pendent 

(PMPP) 

(dies)

Nombre 

pagaments

Import total Nombre 

pagaments

Import total

Despeses en Béns Corrents i 

Serveis

15,00 173 182.460,55 3 18.089,79

20.- Arrendaments i 29,00 1 66,55 0
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Cànons

21.- Reparacions, 

Manteniment i 

Conservació

7,16 20 25.230,89 0

22.- Material, 

Subministraments i Uns 

altres

16,12 152 157.163,11 3

23.- Indemnitzacions per 

raó del servei
0,00 0 0

24.- Despeses de 

Publicacions
0,00 0 0

 26.- Treballs realitzats per 

Institucions s. f. de lucre
0,00 0 0

Inversions reals 10,66 4 5.488,28 1 0,07

Altres Pagaments realitzats per 

operacions comercials

0,00 0 0

 Pagaments Realitzats Pendents 

d'aplicar a Pressupost

46,46 23 65.001,02 3 22.602,49

Total operacions pendents de 

pagament a final del trimestre

24,30 200 252.949,85 7 40.692,35

Intervenció Sr. Alcalde: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6664.0

6. DESPATX D’OFICI

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6732.0

“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 321 a la 335, ambdues incloses, 
des del 9/12/19 al 31/12/19:
 
- Resolucions en matèria d’economia: 16
- Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 2
- Resolucions en matèria de personal: 6
- Resolucions en matèria de contractació: 8
- Resolució en matèria d’organització: 1

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6664.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6732.0
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- Resolució en matèria de béns: 1
- Decret 353/19, de 30 de desembre, per acordar la pròrroga automàtica del pressupost 

municipal de l’any 2019 per a l’any 2020.

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 9/12/19 al 31/12/19, en matèria de:

- Seguretat: 2
- Sanitat (Cementiri): 1
- Obres menors: 1
- Acció Social: 3
- Ocupació d’espais: 1
- Contractes menors: 5

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 1 a la 15, ambdues incloses, des 
de l’01/01/2020 al 19/01/2020:
 
- Resolucions en matèria d’economia: 4
- Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 1
- Resolucions en matèria de personal: 6
- Resolucions en matèria de contractació: 4

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre l’01/01/2020 al 19/01/2020, en matèria 
de:

- Seguretat: 1
- Acció Social: 1
- Contractes menors: 6”

PRECS I PREGUNTES

7. PREC DEL GRUP CUP PERQUÈ ES TREBALLI PER CONÈIXER A NIVELL SOCIOLÒGIC LES 
DONES, LES PERSONES MIGRADES I LES PERSONES LGBTI D’ARENYS DE MUNT.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent:



    

     

_____

“Al Ple del passat desembre de 2019, la Candidatura d’Unitat Popular va traslladar al govern 
la pregunta següent: PREGUNTA QUE FORMULA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER 
SABER L’ESTAT DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I LES VIOLÈNCIES PER RAÓ D’OPCIÓ SEXUAL, 
ORIGEN, RAÇA O ÈTNIA. La resposta que se’ns va donar, des del govern, tot i tenir un 
PROTOCOL MUNICIPALD’ABORDATGE DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE era que no hi havia gaire 
dades de cap dels tipus de violències esmentats. Aleshores, no sabem si el protocol és útil, si 
s’utilitza correctament o si hi ha aspectes a millorar o millores ja incloses.
Sense tenir dades sobre l’estat de les violències a Arenys de Munt no podem saber a on 
focalitzar la lluita i quins embats s’han d’afrontar; o es pot caure en l’error de creure que les 
violències a Arenys de Munt són inexistents. Hem de poder tenir la capacitat de 
comptabilitzar els casos que hi ha al municipi, igual que tenim ben clars els de pobresa 
energètica (que ens va donar la regidora d’Acció social al passat Ple Municipal de desembre 
de 2019) i en cas que sigui culpa del fet que la gent no ho diu prou alt i clar, cal que 
l’Ajuntament tingui mitjans per arribar a sentir tothom.
Veient que s’arrossega una falta de coneixement de l’estat de la qüestió d’Arenys de Munt 
pel que fa a les violències, els plantegem una qüestió que no és fàcil i que necessitarà de 
recursos econòmics i humans. Creiem que tot el que fem per treballar la transformació social 
no tindrà cap sentit si no hi ha una base de coneixement sòlida. Per aquest motiu, almenys 
per poder obtenir dades reals de la població d’Arenys de Munt els plantegem la realització de 
diversos estudis:

 Condicions de vida de les dones i desigualtats de gènere a Arenys de Munt
 Condicions de vida de les persones migrades a Arenys de Munt
 Condicions de vida de les persones LGBTI a Arenys de Munt

Aquests estudis, prenent d’exemple el que s’ha fet a la ciutat de Barcelona al 2019 (EL 
GÈNERE EN XIFRES: Condicions de vida de les dones i desigualtats de gènere a Barcelona 
(2019) haurien de buscar conèixer a nivell sociològic algunes de les capes de la població del 
municipi. Els estudis han de reflectir en xifres les condicions que viuen aquestes persones en 
diferents àrees de la seva vida: perfil sociodemogràfic, ocupacions laborals, treball domèstic i 
de cures, ingressos, habitatge, participació política i social, salut, educació, cultura i memòria 
col·lectiva, espai urbà, medi ambient, seguretat, mobilitats i vides lliures de violència.
És per aquests motius expressats volem demanar al govern d’Arenys de Munt i en especial a 
la regidoria d’Igualtat, Dona i LGBTI que es tingui en compte aquesta proposta i es destinin 
recursos humans i econòmics en garantir que es duguin a terme el més aviat possible.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6871.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=6871.0


    

     

_____

Intervenció de la regidora delegada d’Igualtat i LGTBI, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=7050.0

8. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER CONCRETAR QUINES SÓN LES POLÍTIQUES 
FEMINISTES QUE ES DURAN A TERME AQUEST 2020 I EN ENDAVANT.

El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Des de la Candidatura d’Unitat Popular partim del feminisme com a eix vertebrador d’una 
nova societat en totes les seves vessants. No podem parlar de medi ambient, urbanisme, 
economia, salut o educació, per exemple, sense tenir en compte la perspectiva de gènere que 
històricament ha estat completament deixada de banda. 
Veiem que un ajuntament clarament d’esquerres, per tant a favor de la millora de les 
condicions de vida de totes les classes populars i contra la concentració de la riquesa a mans 
de molt poca gent, ha d’actuar en conseqüència i posar-se les ulleres violetes en tots els 
àmbits.
Venim d’uns temps on el feminisme ha quedat sempre amagat. Se li ha tapat la boca i no se li 
ha fet cas. Venim de consistoris on no es plantejava el què i el com. Nosaltres, des de la 
nostra visió ideològica, entenem que un consistori no serà més feminista per la quantitat 
d’esdeveniments sota el paraigües de la regidoria d’igualtat de gènere, sinó per la qualitat 
d’aquests. 
Plantegem aquest seguit de qüestions per tal de treballar conjuntament per millorar totes les 
capes de la societat en comunitat i a peu de carrer. Allunyant-nos dels actes de postureig i 
ludico-festius. 
Avui en dia moltes universitats imparteixen graus universitaris i màsters d’estudis de dones, 
igualtat de gènere i LGBTI, és a dir, de feminisme. Diem això perquè Arenys de Munt no 
disposa d’una persona tècnica d’igualtat a jornada completa, però hi ha moltes persones 
expertes i formades que de ben segur poden prestar serveis i ajudar a transformar la societat 
del nostre municipi.
Si volem acabar amb la violència masclista i amb el patriarcat no ens podem conformar amb 
què l’Ajuntament faci accions puntuals, com bolets, per anar tapant l’expedient. El 2016 es 
va crear la Taula tècnica de prevenció de relacions abusives d´Arenys de Munt però no sabem 
si és operativa. Hi ha d’haver un pla continuat per atacar el problema d’arrel des d’una 
perspectiva feminista en totes les àrees municipals.
És per aquests motius expressats i l’alarmant situació que vivim que volem preguntar al 
govern d’Arenys de Munt i en especial a la regidoria d’Igualtat, Dona i LGBTI el següent:

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=7050.0


    

     

_____

Podem saber quines són les polítiques feministes que es faran l’any 2020 i si es treballarà per 
crear un pla continuat municipal per actuar amb perspectiva feminista a totes les àrees del 
govern?
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=7193.0

Intervenció de la regidora delegada d’Igualtat i LGTBI, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=7338.0

9. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER QUINES SÓN LES ACTUACIONS DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS QUE ES DURAN A TERME ABANS DE L’ESTIU.

El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Des de la Candidatura d’Unitat Popular entenem que els boscos són un espai que hem de 
cuidar pels múltiples beneficis i serveis que generen. Uns boscos nets i sans amb un alt índex 
de biodiversitat, com és el cas del bosc Mediterrani, contribueixen a la millora de la qualitat 
de l’aire, regulen el clima local, regulen el cicle de l’aigua, contribueixen a la formació del sòl, 
proveeixen menjar, energia, són font de medicines i milloren, en general, la qualitat de vida 
de les comunitats que en gaudeixen (Informe IPBES sobre Biodiversitat i Ecosistemes a 
Europa i Àsia Central, 2019). 
La crisi climàtica i medi ambiental en què ens trobem immersos actualment prediu una 
pujada de la temperatura mitjana a la zona Mediterrània que portarà com a conseqüència 
un increment en la durada i intensitat de les sequeres i episodis de calor extrema (onades de 
calor). Aquests dos factors combinats fa que el risc d’incendis forestals incrementi. 
Tal com diu el Departament d’Interior “Sou a Catalunya, un país de clima mediterrani amb 
molta massa forestal. A l'estiu, la sequera eleva sovint el risc d'incendi forestal, però cal tenir 
en compte que aquest risc també es pot produir en períodes de sequera durant l'hivern”. Per 
tant, és important que la neteja dels boscos sigui continuada durant el temps i no ens 
n’oblidem de fomentar el respecte, l’estima i la cura de l’entorn forestal. 
A més, actualment, i com a resultat de passades actuacions derivades de la plaga de 
Tomicus, l’acumulació de combustible en forma de troncs secs és elevada en determinades 
zones del municipi. Malgrat que, en circumstàncies normals, aquest material podria tenir un 
efecte positiu en el bosc dins del cicle de reciclatge de nutrients que de manera natural s’ha 
donat tradicionalment. Degut a la degradació que està patint el medi, aquest cicle no es 
produeix correctament i aquests materials no estan sent degradats/reciclats de manera 
eficient, donat l’acumulació esmentada i el risc de focs. 
És per aquests motius expressats que volem preguntar al govern d’Arenys de Munt i en 
especial a la regidoria de Medi Ambient el següent: 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=7193.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=7338.0


    

     

_____

Podem saber quines són quines són les actuacions de prevenció d'incendis forestals que es 
duran a terme abans de l'estiu?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=7792.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=7934.0

10. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER L’ESTAT DE L’ESTUDI D’HABITATGE I, SI JA EN 
CONEIXEM LES CONCLUSIONS, QUE ENGEGUI LA TAULA D’HABITATGE.

Intervenció Sr. Alcalde dient que es llegeixi la pregunta i que si no es tenen les dades, es pot 
deixar sobre la taula i respondre en el proper Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=8350.0

El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent, explicant que per error es va passar una 
pregunta ja formulada en un Ple anterior i no la que tocava:
“Repetidament hem estat parlant d’habitatge als Plens, al carrer o en reunions formals i 
informals. L’encariment dels lloguers i del cost de la vida és una de les majors preocupacions 
de la població ja que els salaris no són conseqüents amb aquesta realitat. 
Tal com situa el Pla d’Habitatges Desocupats a Arenys de Munt aprovat el 13 de novembre 
de 2014 amb el suport de CUP, ERC, CiU i PSC i de la Plataforma d´Afectats de la Hipoteca 
(PAH). “El sistema econòmic actual ha generat atur i pobresa, abocant a moltes famílies que 
no poden fer front a les hipoteques i perdent el seu habitatge habitual i únic, a situacions 
d'exclusió social i econòmica. A més a més, sectors socials més sensibles; joves, gent gran i 
persones que malgrat treballen, tenen uns ingressos molt minsos, no poden accedir als 
habitatges de lloguer en el mercat lliure”.
Desenvolupar polítiques per incentivar l’habitatge sostenible com la masoveria urbana, 
l’habitatge compartit o el fet de tenir un ampli parc d’habitatge de lloguer social és 
important per poder pal·liar alguns dels efectes d’aquest encariment del cost de la vida i 
poder permetre que les famílies, la gent gran i la gent jove puguin viure amb llibertat i 
plenitud.
Sabem que des del govern d’Arenys de Munt s’està reconvertint l’habitatge d’emergència en 
el primer pis de lloguer social, una primera passa cap al que esperem que en siguin moltes 
més. També coneixem que des de la regidoria d’habitatge s’ha impulsat un estudi de detecció 
de necessitats i propostes de desenvolupament d’un parc d’habitatge de lloguer social.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=7792.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=7934.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=8350.0


    

     

_____

És per aquests motius que preguem al govern d’Arenys de Munt i en especial a la regidoria 
d’habitatge que exposi si ja té l’estudi d’habitatge realitzat i, si ja estan publicades les 
conclusions, que engegui la taula d’habitatge.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=8388.0

Intervenció de la regidora delegada d’Habitatge, Sra. Gros, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=8527.0

11. PREC DEL GRUP PSC PER CREAR UNA TARGETA MONEDER.

La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“La Targeta Moneder  Social és un projecte que té com a objectiu dotar d'un nou instrument 
als ajuts econòmics per a alimentació i productes de primera necessitat i, que atorguen els 
serveis socials municipals dels ens locals a persones vulnerables sense recursos.
És una targeta amb un valor monetari definit pels Serveis Socials.
Que evita l'estigmatització i potencia la normalització de les persones beneficiàries de la 
targeta, d'aquests tipus d'ajuts, en poder escollir diversitat d'aliments frescos en 
establiments de proximitat.
L'usuari pot realitzar la seva compra en qualsevol comerç i incrementar la seva capacitat de 
compra i d'elecció, gaudint de descomptes en els productes bàsics. 
L’objectiu és:
Garantir l'accés a aliment fresc a persones que es troben en situació de pobresa o 
vulnerabilitat social per tal de garantir una alimentació de qualitat, equilibrada i saludable.
Millorar la gestió local de les polítiques de distribució d'ajuts econòmics per l'alimentació, 
ampliable a productes de farmàcia, òptica i/o material escolar, que s'atorguen a persones 
vulnerables sense recursos per part dels serveis socials locals.
Desenvolupar estratègies d'atenció a les necessitats alimentaries que evitin l'estigmatització 
de les persones beneficiàries  de la targeta, en poder escollir lliurament els aliments frescos 
de la seva preferència en establiments normalitzats.
Garantir els drets bàsics i humans des de la generació de polítiques de foment de 
l'autonomia, la promoció i la corresponsabilitat de les persones.
Funciona talment com els vals o les prestacions econòmiques directes, els serveis socials 
locals fan entrega de la targeta, amb l'import acordat en el pla de treball, a les famílies 
necessitades per a que siguin destinades a la compra d'aliments i productes bàsics.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=8388.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=8527.0
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Pensem que proporciona beneficis tant pels usuaris com pel propi ajuntament perquè minora 
temps en el procediment. De fet, per això s’està utilitzant a molts municipis. Esperem que 
tinguin a be intentar-ho també a Arenys de Munt.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=8630.0

Intervenció de la regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=8768.0

12. PREC DEL GRUP PSC PER A QUÈ LES ENTITATS TINGUIN MÉS SUPORT AFEGIT.

La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“Des del PSC sempre hem cregut que les entitats son el batec del poble, que sovint cobreixen 
mancances del propi ajuntament i que des de les seves diverses disciplines, serveis i projectes 
estan contínuament fent cultura i cohesió social des de tots els àmbits. 
Però sabem  que elles mateixes també necessiten suport per poder desenvolupar millor les 
tasques dels seus projectes.
Per això demanem que des del servei de  Participació Ciutadana de l’Ajuntament  es cregui 
un Portal d’Entitats que aglutini els suports i serveis que pot trobar a l’Ajuntament.
Creiem del tot necessari que hagi un apartat d’entitats que contingui: un directori on trobar 
totes les entitats del municipi, informació real i actualitzada de com crear una entitat, de 
com fer una modificació de dades, concursos, motivacions, etc.
Un apartat de recursos on l’ajuntament ofereixi: assessoraments, formació per exemple en 
fiscalitat, com fer un projecte, com sol·licitar una subvenció, organització d’esdeveniments, 
gestió d’emergències, edició de cartells, captació de fons, etc.
Seria molt necessari un Punt de Voluntariat per tal que les entitats poguessin demanar 
voluntaris i oferir-se com voluntaris
Un suport de la radio municipal per tal fer difusió dels seus projectes o activitats d’una forma 
regular i també en ocasions especials.
Aquests i altres suports que pugui donar l’ajuntament creiem que son necessaris. Nosaltres ja 
ho hem demanat incloure en el pressupost però ho demanarem per tots els canals i vies que 
tinguem al nostre abast.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=8831.0

Intervenció de la regidora delegada de Participació, Sra. Batista, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=8935.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=8630.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=8768.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=8831.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=8935.0
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13. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE ELS HIDRANTS EXISTENTS A LA ZONA INDUSTRIAL 
DEL TORRENT D’EN PUIG.

La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“És un fet rellevant que a Arenys de Munt disposem d’un teixit industrial amb un gran 
potencial, essent que gran part d’aquest radica al Polígon del Torrent d’en Puig. Es per 
aquest motiu que entenem necessari que la zona industrial tingui garantides unes condicions 
òptimes de seguretat, en aquest cas, en matèria de prevenció d’incendis. 
L’últim incendi que es va produir a la citada nau industrial va acreditar la mancança de 
recursos hidrants per a poder fer efectiva i immediata la tasca d’extinció del mateix, motiu 
pel qual preguntem: 
Quants hidrants es troben actualment a la zona industrial citada? Existeix previsió d’ubicar-
ne algun més? En cas afirmatiu. A quina zona?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=9040.0

Intervenció del Sr. Alcalde explicant que no s’ha pogut preparar la pregunta i que, per això, 
donarà quatre pinzellades i ja ampliarà la resposta en el proper Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=9084.0

14. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE L’ACTUACIÓ REALITZADA PEL SERVEI DE MEDIACIÓ I 
EL JUTJAT DE PAU.

La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
 “Atès que hem observat que per part de l’Ajuntament es dona força a la implantació del 
servei de mediació com a una forma extrajudicial de resolució de conflictes entre veïns i 
veïnes del nostre municipi. 
Atès que també el jutjat de Pau té atorgades facultats de resolució de conflictes. 
A fi de conèixer la tasca realitzada durant l’any 2019 d’ambdós òrgans per tal de poder crear 
un projecte més ampli de resolució de conflictes pels veïns i veïnes d’Arenys de Munt, amb 
caràcter extrajudicial, preguntem: 
Quants casos i de quin àmbits han estat atesos al servei de mediació i al Jutjat de Pau durant 
l’any 2019? Quants han tingut resultat positiu? Quin és el temps de tramitació i resolució 
d’expedients?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=9167.0

Intervenció de la regidora delegada de Participació, Sra. Batista, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=9226.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=9040.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=9084.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=9167.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=9226.0
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15. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=9433.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=9465.0

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=9636.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=9739.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=10036.0

Intervenció de la regidora Sra. Batista:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=10202.0

Intervenció del regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=10284.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant per finalitzat el Ple.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=10301.0

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

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=9433.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=9465.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=9636.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=9739.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=10036.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=10202.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=10284.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016fc23459ec04cd?startAt=10301.0

		mcgomez@ademunt.cat
	2020-03-31T09:40:42+0200
	TCAT P Maria Carmen Gómez Muñoz-Torrero - DNI 11787830P


		jsanchez@ademunt.cat
	2020-04-02T13:47:56+0200
	Josep Sànchez Camps - DNI 46694394R (TCAT)




