ACTA NÚMERO 8/2020
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta minuts del dia deu de setembre de
dos mil vint, es reuneixen, per mitjans telemàtics i per tal de celebrar sessió 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 MuñozTorrero.
El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom i diu que el Ple és telemàtic degut al context de
l’alt risc de contagi del coronavirus:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=2.0

PART DISPOSITIVA
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 30/07/2020.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=35.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el Ple.
2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I
APROVACIÓ DEFINITIVA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt, explicant una mica d’on ve aquest tema i a
continuació llegeix la part dispositiva de la proposta de la Comissió Informativa:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 30/07/2020 va aprovar provisionalment
la modificació de l’art. 48 de les bases del pressupost municipal per regularitzar l’abonament
de dietes i la creació de dos llocs amb dedicació parcial a l’Ajuntament, en concret:
L’apartat 3 fixant la següent dieta:

_____

- Assistència a la Junta de Govern local: 250,00 euros
L’apartat 7 crea dos llocs de dedicació parcial:
- Regidor/a de govern, amb dedicació parcial del 45 % (15,75 hores setmanals) i amb dret a
percebre una retribució bruta anual de 17.861,48 euros.
- Regidor/a de govern, amb dedicació parcial del 40 % (14 hores setmanals) i amb dret a
percebre una retribució bruta anual de 15.876,87 euros.
S’han presentat, dins de termini d’exposició pública, 2 al·legacions:
- RE 4674/2020, de data 27/08/2020: Sr. FX. O. A., en la qual diu de forma resumida:
1) Que es creen dues dedicacions parcials, una d’elles per un regidor no adscrit i considera
que segons l’art. 23.2 de la Constitució, aquests no poden ostentar delegacions de l’alcalde,
ni tinències, ni percebre dedicacions.
2) Que considera desmesurat l’augment de la dieta per assistència a la Junta de Govern, ja
que aquesta no està acotada en el temps, ni regulats els temes a tractar. Que dels 7
membres que la composen, 5 tenen dret a cobrar quatre vegades al mes amb un cost pel
poble de 5.000 euros.
3) Que podria ser una irresponsabilitat l’augment de les dietes.
Demana que es revoqui l’acord de Ple que les va aprovar.
- RE 4677/2020, de data 27/08/2020: Sr. M. Ll. U., en la qual diu de forma resumida:
1) Que s’ha incrementat l’import de les dietes per assistència a la Junta de Govern local de
140 a 250 euros i es considera exagerat en l’actual context de crisi i només s’ha aprovat per
7 regidors.
2) Que s’han augmentat les dedicacions dels regidors, una del 45% a una regidora de govern
i una del 40% a un regidor no adscrit.
3) Que consideren que es vulnera l’art. 73.3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases del
Règim local.
4) Que mancava l’informe d’Intervenció a l’expedient. Demana que no s’aprovi l’increment
de les dietes de Junta de Govern i es deixin com a l’aprovació del cartipàs municipal en 140
euros, que s’expliqui perquè es vulnera l’art. 73.3 de la Llei 7/85, i s’aporti l’informe
d’Intervenció.
Que s’ha emès informe per part de Secretaria núm. 44/2020, de data 31/08/2020, en el qual
diu:
Primer.- Que en els escrits presentats hi ha dos tipus d’al·legacions:
Unes d’oportunitat: les referent a la quantia de les dietes que es cobren per assistència a la
Junta de Govern, que no són objecte d’aquest informe excepte en la resposta a les
_____

consideracions que fa el senyor FXOA, en les qual diu que la Junta de Govern està formada
per 7 membres, quan la realitat és que està formada per l’alcalde i quatre regidors (s’ha de
recordar que la Junta de Govern la formen, segons l’art. 23 de la LRBRL, els tinents d’alcalde
que no poden ser més 1/3 del número de regidors que formen el Ple (4)), i són els únics que
poden cobrar aquesta dieta, si, com diu en l’escrit ni l’alcalde, ni el primer tinent d’alcalde
les cobren, queden 3 regidors i seguin els números que fa l’al.legant:
- 4 juntes de Govern, per 3 regidors a 250 euros són 3.000 euros, i no 5.000 euros com diu
l’al.legant.
- També es fa constar que el regidor No adscrit no és tinent d’alcalde i no cobra aquesta
dieta i si participa de la Junta és convidat per l’Alcalde i de forma gratuïta.
- Finalment indicar que la Junta de Govern si té ordre del dia, ja que correspon a la Junta de
Govern:
a) L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
b) Les atribucions que l’Alcalde o altre òrgan municipal li delegui, que en el cas d’Arenys de
Munt són les següents:
* Delegades de l’Alcalde: Concessió o denegació de llicències d’obres majors i activitats de
l’annex II de la Llei d’Intervenció integral.
* Delegades del Ple: Tota la matèria relacionada amb subvencions, el sorteig dels membres
de meses electorals, la contractació delegada i l’aprovació de convenis excepte els
urbanístics.
Altres de legalitat:
- Tots dos al·legants manifesten en els seus escrits que el llocs de dedicació parcial que es
creen van destinats a un regidor de govern i al regidor no adscrit, però l’acord del Ple es
limita a crear-los, sense fer cap assignació específica (competència aquesta de l’Alcalde), per
tant, no hi ha vulneració de l’art. 73.3 en el moment de crear-se les dedicacions pel Ple, i en
tot cas ho seria en moment d’assignar-se les mateixes per l’Alcalde.
No obstant, i per entrar en el fons de la qüestió plantejada, l’art. 73.3 de la LRBRL, en la seva
redacció actual:
“3. A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se
constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se
establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya
la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia,
que tendrán la consideración de miembros no adscritos. El Pleno de la corporación, con
cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una
dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los
grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de
_____

los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de
cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir
activos fijos de carácter patrimonial.
Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores
a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se
ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación. Esta
previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición
electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla. Los
grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se
refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la
Corporación, siempre que éste lo pida. Cuando la mayoría de los concejales de un grupo
político municipal abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que
concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que
permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político
a todos los efectos. En cualquier caso, el secretario de la corporación podrá dirigirse al
representante legal de la formación política que presentó la correspondiente candidatura a
efectos de que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas”.
Fa referència a la pèrdua de facultats o beneficis que es deriven de pertànyer a un grup
polític, sense que faci esment a les facultats que té atribuïdes el regidor al servei de la funció
representativa que desenvolupa, és a dir, que de la lectura de l’article es pot considerar que
conserva el drets de la funció individual que, com a membre de la corporació, li corresponen
en la seva condició de representant polític. Per tant, la limitació del 73.3 priva que els
regidors no adscrits puguin percebre recursos econòmics i materials posats a disposició del
grups polítics de la corporació o intervenir en les activitats que, conforme a la norma, es
canalitzin a través d’aquests grups, però no de ser indemnitzat o compensats
econòmicament, o percebre dedicacions pel desenvolupament de les seves funcions.
- En l’al·legació del senyor M.LL.U., es comenta que en l’expedient manca l’informe
d’Intervenció, el que podria comportar, un vici d’anul·labilitat si fos un requisit necessari per
a prendre l’acord, però, segons el Reial Decret 128/2018, l’interventor només està obligat a
l’emissió d’informe en els supòsits de l’art. 4, que no és el cas.
La conclusió és que s’haurien de desestimar les al·legacions.
I d’Intervenció núm. 15/2020, de data 1/09/2020, en el qual diu:

_____

“Primer.- En relació als aspectes econòmics de l’expedient de referència, en el que es
modifiquen els apartats 3 i 7 de l’article 48 de les bases d’Execució del Pressupost 2020
s’informa:
- que la modificació de l’apartat 3 amb la finalitat d’incrementar l’import assignat a
l’assistència a la Junta de Govern Local, no es preveu que generi una major despesa
amb càrrec al pressupost municipal atès que el mateix article 48 de les Bases fixa un
límit anual màxim en la quantitat a percebre pels regidors en concepte de dietes per
l’assistència a òrgans col·legiats, el qual no ha estat modificat.
- que la modificació de l’apartat 7, que modifica els càrrecs amb dedicació a
l’ajuntament, es traduirà amb una despesa sobre el pressupost municipal en el
moment en que s’aprovi la designació de les persones que hauran de ser nomenades
així com l’autorització i disposició de la despesa que se’n derivarà amb càrrec al
pressupost municipal. D’acord amb el RCIL, abans de la seva aprovació s’elevarà la
proposta a la Intervenció per a la seva deguda fiscalització, essent aquell el moment
que correspon exercir la funció interventora.
Recordar que en el mateix Ple es va aprovar la modificació de crèdits 10/2020, degudament
informada per aquesta Intervenció, on s’ha previst donar cobertura pressupostària a
l’esmentada modificació de l’apartat 7.
Segon.- En relació a l’obligatorietat o no d’emetre informe per part de la Intervenció en
relació a l’expedient de referència, s’informa que l’exercici del control per part de l’òrgan
Interventor ve regulat en el RCIL que desenvolupa en TRLHL.
D’acord amb l’article 3 del RCIL, “el control intern de l’activitat economicofinancera del
sector públic local l’ha d’exercir l’òrgan interventor mitjançant l’exercici de la funció
interventora i el control financer.”
Pel que fa a la funció interventora, aquesta té per objecte controlar els actes que donin lloc
al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments
que se’n derivin, i la inversió o l’aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat
d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas. En l’àmbit de
les despeses, això es tradueix en la fiscalització i intervenció de les propostes que generin
una fase comptable sobre el pressupost (A D O P i la realització material del pagament).
Pel que fa al control financer, aquest s’ha d’exercir mitjançant l’exercici del control
permanent i l’auditoria pública. Si ens centrem amb el control permanent veiem que l’article
32 del RCIL detalla les actuacions de control que s’hauran de dur a terme i entre elles trobem
que l’apartat d) disposa que caldrà dur a terme “ Les actuacions previstes a les normes
pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a
l’òrgan interventor.”

_____

En el cas concret, si analitzem el TRLHL i el RD 500/90, com a normes específiques que
regulen el procediment d’aprovació de les Bases d’Execució del Pressupost, veiem que en
ells es requereix l’informe de la Intervenció únicament en aquests dos supòsits:
 per a l’establiment en les Bases de les normes reguladores de l’expedició de les
ordres de pagament a justificar (articles 190.2 TRLHL i 72.1 RD 500/90)
 per a l’establiment en les Bases de les normes reguladores de les bestretes de Caixa
fixa (article 75.1 RD 500/90)
Per tant, no existeix cap norma que atribueixi a l’òrgan interventor l’exercici del control
permanent sobre l’expedient de referència, atès quin és el contingut de la modificació de les
Bases i que aquest no incideix en la regulació ni dels pagaments a justificar ni de les
bestretes de caixa fixa.
En el mateix sentit, veiem que l’article 4.1. del RD 128/2018 enumera, a títol enunciatiu i no
taxatiu, una sèrie d’actuacions atribuïdes per l’ordenament jurídic a l’òrgan interventor,
confirmant el fet de que l’emissió dels informes ha de venir prevista en alguna disposició
concreta. Alhora, l’apartat b) 5º d’aquest article preveu que l’Alcalde o un terç dels regidors
poden sol·licitar informe a la Intervenció en matèria econòmic financera o pressupostària, si
bé en aquest expedient no va ser sol·licitat.
Per tant, s’informa que l’emissió d’un informe per part de la Intervenció en exercici del
control no era procedent en l’expedient de referència per les causes exposades”.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades, dins el termini d’exposició pública, pel
senyor FX. O. A. i pel senyor M. Ll. U. a l’aprovació provisional dels apartats 3 i 7 de l’article
48 de les bases del pressupost municipal 2020, ja que:
- Hi ha consignació pressupostària per fer front a la modificació de les dietes regulades
en l’apartat 3 i no s’ha modificat el límit anual per assistències a òrgans col·legiats de
l’Ajuntament, per la qual cosa no es genera una major despesa. Així mateix, la
modificació 10/2020 va dotar de consignació pressupostària l’aplicació per
l’assignació de les dedicacions, regulada en l’apartat 7, que es realitzaran per
l’Alcaldia.
- Que no es vulnera l’art. 73.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim local, ja que
l’acord plenari només crea els llocs de dedicació parcial, però no determina quins
regidors de l’Ajuntament els ocuparan.

_____

-

Que no s’ha incorregut en vici d’anul·labilitat per manca d’informe d’Intervenció, ja
que únicament és obligatori en dos supòsits:
 per a l’establiment en les Bases de les normes reguladores de l’expedició de les
ordres de pagament a justificar (articles 190.2 TRLHL i 72.1 RD 500/90)
 per a l’establiment en les Bases de les normes reguladores de les bestretes de Caixa
fixa (article 75.1 RD 500/90)
I l’article 4.1. del RD 128/2018 enumera, a títol enunciatiu i no taxatiu, una sèrie
d’actuacions atribuïdes per l’ordenament jurídic a l’òrgan interventor, confirmant el
fet de que l’emissió dels informes ha de venir prevista en alguna disposició concreta.
Alhora, l’apartat b) 5º d’aquest article preveu que l’Alcalde o un terç dels regidors
poden sol·licitar informe a la intervenció en matèria econòmic financera o
pressupostària, si bé en aquest expedient no va ser sol·licitat.
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de l’art. 48 de les bases del pressupost
municipal, en concret:
L’apartat 3:
- Assistència a la Junta de Govern local: 250,00 euros
L’apartat 7:
- Regidor/a de govern, amb dedicació parcial del 45 % (15,75 hores setmanals) i amb dret a
percebre una retribució bruta anual de 17.861,48 euros.
- Regidor/a de govern, amb dedicació parcial del 40 % (14 hores setmanals) i amb dret a
percebre una retribució bruta anual de 15.876,87 euros.
Tercer.- Donar publicitat de l’acord al BOPB i al tauler electrònic de l’Ajuntament. L’acord
entrarà en vigor a l’endemà de la publicació del mateix.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=59.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=1427.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=1454.0

_____

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=1553.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=1704.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=2460.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=2547.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=2897.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=2958.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=2989.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=3002.0

Intervenció del Sr. Alcalde preguntant al regidor Sr. Muns què li havia preguntat:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=3180.0

Intervenció del Sr. Muns repetint la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=3191.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=3196.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=3256.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=3277.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=3298.0

_____

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=3338.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=3349.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=3391.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=3439.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set 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 i Sr. Abel Coll i Toledano, del grup
ERC i regidor no adscrit; una abstenció, del regidor Sr. Guiu Muns i Roura, del grup CUP; i
cinc vots en contra 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.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 13/2020.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt, exposa breument el seu contingut i tot seguit, llegeix
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vista la Proposta de modificació de crèdits signada per l’Alcaldia en data 2 de setembre de
2020 així com la Memòria d’Alcaldia que obra a l’expedient, en la que es posa de manifest la
necessitat de dur a terme una modificació de crèdits amb suplements i crèdits
extraordinaris, per un total de 177.500,00 euros, per atendre despeses que es consideren
inajornables de caràcter no discrecional i no estaven previstes al Pressupost inicialment
aprovat o ho estaven amb import insuficient.
Vist que l’aprovació de crèdits extraordinaris i suplements correspon al Ple de la corporació
d’acord amb l’article 177.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei
_____

reguladora de les hisendes locals, l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel que es
desenvolupa el Capítol 1r del Títol VI de la L.39/88 reguladora de les Hisendes Locals, i els
articles 21 i 22 de les Bases d’Execució del Pressupost vigents.
Vist l’informe de control financer 16/2020 emès per la Intervenció en data 3 de setembre.
Per tot l’exposat, la Comissió informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 13/2020, per un import total de
177.500,00 euros, segons el següent detall:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
ALTA CRÈDITS
110 920 83000 BESTRETES AL PERSONAL A CURT TERMINI
110 920 83100 BESTRETES AL PERSONAL A LLARG TERMINI
BAIXA CRÈDITS
710 929 50000 FONS DE CONTINGENCIA DE LA LLEI ORGANICA 2/2012

2.820,00 €
7.180,00 €

10.000,00 €
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
ALTA CRÈDITS
230 1521 60000 ADQUISICIÓ DE TERRENYS PER PROMOCIÓ DE L'HABITATGE
140 130 62300 APARELLS PER LA POLICIA
ROMANENT DE TRESORERIA
710
87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

150.000,00 €
7.500,00 €

157.500,00 €
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
ALTA CRÈDITS
310 920 21200 MANTENIMENT DEPENDENCIES MUNICIPALS
ROMANENT DE TRESORERIA
710
87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

10.000,00 €
10.000,00 €

157.500,00 €
157.500,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €
10.000,00 €

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del TRHL de
forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no hi ha
reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació definitiva.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=3456.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
_____

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=3747.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=3755.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=3901.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=4143.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=4296.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=4300.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=4450.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=4666.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=4785.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=4856.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i
Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal
i els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr. Lluís Campasol i Terrats, Sra.
Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sr. Guiu Muns i Roura i Sr. Abel Coll i
Toledano, dels grups ERC, JUNTS, CUP i regidor no adscrit; i dos vots en contra de les
regidores Sra. Vanesa Muñoz i Fernández i Sra. Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.

_____

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, AMB RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES I CONVALIDACIÓ
D’OMISSIONS DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt, exposa breument el seu contingut i tot seguit, llegeix
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que d’acord amb l’article 26 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb
càrrec als crèdits de l'estat de despeses de cada pressupost només es poden contraure
obligacions derivades d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en
general que es realitzin en l'any natural del mateix exercici pressupostari (article 157.1,
LRHL). No obstant el que disposa l'apartat anterior, s'aplicaran als crèdits del pressupost
vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents:
a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal que percebi les
seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l'entitat local (article
157.2, a), LRHL).
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis
anteriors. En el supòsit que estableix l'article 47.5 es requerirà la prèvia incorporació
dels crèdits corresponents.
c) Les obligacions procedents d'exercicis anteriors a què es refereix l'article 60.2
d'aquest Reial decret.
Vista la proposta formulada per l’Alcaldia en data 3 de setembre de 2020, segons la qual
existeixen a l’Ajuntament factures i altres documents justificatius, per la realització d'obres,
prestació de serveis i subministraments i altres despeses, corresponents totes elles a
exercicis anteriors i que no corresponen a cap dels supòsits anteriors, pel que procedeix
aprovar un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits amb la finalitat d'aplicar al
pressupost de l'exercici corrent les esmentades factures i despeses, per un import total de
173.991,56 euros.
Atès que en el Ple de 30 de juliol es va aprovar la modificació de crèdits 11/2020 per tal de
donar cabuda pressupostària a l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial, la
qual ja ha esdevingut definitiva.

_____

Vist que la proposta de reconeixement extrajudicial engloba despeses que deriven de
situacions diferents, imputables a diferents capítols del pressupost municipal, i vista la
providència del Regidor d’Economia de data 3 de setembre de 2020 així com els informes
que han estat emesos per la Intervenció municipal, amb conclusions diverses:
Informe Interv.

Conclusió

145/2020.FI.N

Conformitat
amb Observa.
Conformitat
amb Observa.
Conformitat
amb Observa.

144/2020.FI.N
148/2020.FI.N

149/2020.FI.N
146/2020.FI.N

Conformitat
amb Observa.
Objeccions

147/2020.FI.N

Objeccions

Omissió 4/2020

Omissió

Omissió 5/2020

Omissió

Omissió 6/2020

Omissió

Tipologia despesa
2.7.8. Expedients de serveis – Entregues
parcials i liquidacions
2.21.3. Altres expedients de contractació
3.10.3. Altres expedients subvencions i
transferències – Liquidacions Consorci
Tractament RSU Maresme, setembredesembre 2019
2.9.3. Encàrrecs de gestió – regularització
escola bressol 2018-2019
2.19.1. Contractes menors – F/2020/93
sense prèvia autorització de la despesa
2.19.1. Contractes menors – F/2020/94
sense prèvia autorització increment despesa
Factures d’ENDESA ENERGIA SA
UNIPERSONAL - A81948077-, 2019.
Factures de MARIO LOPEZ RODRIGUEZ –
77325245G- servei de grua 2019
Factura d’AMPLE 24 SCCL –F60516135servei d’hostatge, manteniment i serveis
web 2n semestre 2019.

Import

Capítol

4.901,70 €

2

14.414,78 €

2

77.958,67 €

2

35.903,96

4

12.049,78€

2

1.101,10 €

2

22.780,30 €

2

3.131,61 €

2

1.749,66 €

2

Vist que l’òrgan competent per a l’aprovació de totes aquestes despeses, amb
independència de qui sigui el sentit de l’informe emès per la Intervenció, és el Ple de
l’Ajuntament, atès que es tracta de despeses d’exercicis tancats que han d’imputar-se a
l’exercici 2020, pel que ha estat necessària l’aprovació d’una prèvia modificació de crèdits, i
vist el que disposen l’article 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
l’article 10 (apartat IV) de les Bases d’Execució del Pressupost 2020 pel que fa al
reconeixement extrajudicial de crèdits, així com l’article 28.2 del RD 424/2017 pel que fa a la
competència per resoldre les omissions.

_____

Vist que, en relació a les despeses informades per la Intervenció amb Objeccions, un cop
vistos els informes tècnics que obren en cada expedient, procedeix resoldre la discrepància
així com aprovar l’aixecament de la suspensió derivada de l'Objecció.
Vist que, pel que fa a les despeses informades per la Intervenció com a Omissió (exp.
1521/2020), un cop vistos els informes tècnics que obren en aquell expedient, procedeix
convalidar l’omissió de la funció interventora, aprovar la continuïtat del procediment i, si
s’escau, per raons d’economia processal, reconèixer les obligacions detallades a l’expedient,
previ informe de la Intervenció municipal; i vist l’informe d’intervenció 150/2020.FI.N emès
al respecte.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les següents despeses i factures,
les qual han estat informades per la Intervenció de Conformitat, procedint a autoritzar,
disposar i reconèixer l’obligació del seu pagament amb càrrec al pressupost de l’exercici
2020:
N. de document Data doc.
42 220180002553

Import total

Tercer

9/12/2019

2.964,50 B64815582

5

28/11/2019

1.694,00 38851684S

18/109

31/12/2018

243,20 G63599161
4.901,70

N. de
document
SALID-20195155-A

Data doc.

5/8/2019

Import total

Tercer

13.988,93 P5800008D

Nom
BUFET RIBA
MARTINEZ
ABOGADOS SLP
ESTEVE TORRENT
FONTBONA
ASSOCIACIO MAP
AL SERVEI DE LES
PERSONES

Nom
CONSELL
COMARCAL DEL
MARESME

SALID-20196005

3/10/2019

169,40 P5800008D

6IBU 000244

3/5/2016

8,00 Q2818014I

CONSELL
COMARCAL DEL
MARESME
UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE
MADRID

131,43 V78652203

CENTRO ESPAÑOL
DE DERECHOS
REPROGRAFICOS

Emit- 152

_____

7/4/2020

Text Explicatiu
SERVEIS PROFESSIONALS EN RELACIÓ
AL PROCEDIMENT SEGUIT DAVANT DEL
JUTJAT INSTR. NÚM. 2 SANTA COLOMA
DE FARNERS
ESTUDI AVANTPROJECTE PASSATGE
AJUNTAMENT
DESEMBRE'18: ATENCIO MENJADOR
SOCIAL

Text Explicatiu
LIQUIDACIO CONVENI SERVEI RECOLLIDA
SELECTIVA: IMPORT PENDENT SERVEI
REALITZAT DEL 27 DE JUNY AL 30 DE
SETEMBRE DE 2018
CCM 570/2018 DE 19 DE SETEMBRE DE
2018 TEMPS D'OCI I ACTIVITATS SL.
RESTAURACIO I ACTIVITATS RECREATIVES
4*42,35
PRESTAMO DE DOCUMENTOS
ORIGINALES SOLICITADO POR LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
AOC:80440653 Remuneració per préstec
públic bibliotecari, corresponent a
l'exercici 2016. Préstecs sense domini
públic (

Aplicació

130

920

22799

310

920

22706

510

231

22798

Aplicació

320

1621

22799

210

150

22706

820

3321

22699

820

330

22699

Emit- 153

7/4/2020

N. de
document

Data doc.

117,02 V78652203
14.414,78

Import total

Tercer

S/0004322019A

17/10/2019

11.557,03 P5812001E

S/0004322019F

17/10/2019

6.524,76 P5812001E

S/0005032019/1

15/11/2019

10.658,18 P5812001E

S/0005032019/2

15/11/2019

1.548,69 P5812001E

S/0005032019/6

15/11/2019

6.079,07 P5812001E

S/0005722019

13/12/2019

10.039,74 P5812001E

S/0005722019/4

13/12/2019

2.700,46 P5812001E

S/0005722019/5

13/12/2019

6.081,71 P5812001E

S/0006362019-1

20/12/2019

16.702,52 P5812001E

S/0006362019-2

20/12/2019

254,30 P5812001E

S/0006362019-3

20/12/2019

873,58 P5812001E

S/0006362019-4

20/12/2019

137,18 P5812001E

S/0003632019-5

20/12/2019

303,41 P5812001E

S/0003632019-6

20/12/2019

5.595,09 P5812001E
79.055,72

N. de
document
S/0005722019/3

_____

Data doc.

13/12/2019

Import total

Tercer

-1.097,05 P5812001E

CENTRO ESPAÑOL
DE DERECHOS
REPROGRAFICOS

Nom
CONSORCI PER AL
TRACTAMENT DE
RSU DEL MARESME
CONSORCI PER AL
TRACTAMENT DE
RSU DEL MARESME
CONSORCI PER AL
TRACTAMENT DE
RSU DEL MARESME
CONSORCI PER AL
TRACTAMENT DE
RSU DEL MARESME
CONSORCI PER AL
TRACTAMENT DE
RSU DEL MARESME
CONSORCI PER AL
TRACTAMENT DE
RSU DEL MARESME
CONSORCI PER AL
TRACTAMENT DE
RSU DEL MARESME
CONSORCI PER AL
TRACTAMENT DE
RSU DEL MARESME
CONSORCI PER AL
TRACTAMENT DE
RSU DEL MARESME
CONSORCI PER AL
TRACTAMENT DE
RSU DEL MARESME
CONSORCI PER AL
TRACTAMENT DE
RSU DEL MARESME
CONSORCI PER AL
TRACTAMENT DE
RSU DEL MARESME
CONSORCI PER AL
TRACTAMENT DE
RSU DEL MARESME
CONSORCI PER AL
TRACTAMENT DE
RSU DEL MARESME

Nom
CONSORCI PER AL
TRACTAMENT DE
RSU DEL MARESME

AOC:80440894 Remuneración por
préstamo público bibliotecario,
correspondiente al ejercicio 2017.
Préstamos: 01/01/17-31/

Text Explicatiu
SETEMBRE'19: TRACTAMENT I
VALORITZACIO DELS RESIDUS SOLIDS
URBANS ARENYS DE MUNT 1
SETEMBRE'19: TRACTAMENT I GESTIO
DE LA FORM
OCTUBRE'19: TRACTAMENT I
VALORITZACIO DELS RESIDUS SOLIDS
URBANS
OCTUBRE'19: TRACTAMENT DELS
RESIDUS SOLIDS URBANS
VOLUMINOSOS
OCTUBRE'19: TRACTAMENT I GESTIO
DE LA FORM
NOVEMBRE'19. TRACTAMENT I
VALORITZACIO DELS RESIDUS SOLIDS
URBANS
NOVEMBRE'19: TRACTAMENT I
VALORITZACIO DELS RESIDUS SOLIDS
URBANS VOLUMINOSOS
NOVEMBRE'19: TRACTAMENT I GESTIO
DE LA FORM
DESEMBRE'19: TRACTAMENT I
VALORACIO DELS RESIDUS SOLIDS
URBANS
DESEMBRE'19: TRACTAMENT I
VALORITZACIO DELS RESIDUS SOLIDS
URBANS VOLUMINOSOS
DESEMBRE'19: TRACTAMENT I
VALORITZACIO DELS RESIDUS SOLIDS
URBANS VOLUMINOSOS ARENYS DE
MUNT 2
DESEMBRE'19: SERVEI DE
TRANSFERENCIA DE VIDRE
DESEMBRE'19: SERVEI DE
TRANSFERENCIA D'ENVASOS
PROCEDENT DE LA RECOLLIDA
SELECTIVA
DESEMBRE'19: TRACTAMENT I GESTIO
DE LA FORM

Text Explicatiu
NOVEMBRE'19: ABONAMENT
TRACTAMENT I VALORITZACIO DELS
RESIDUS SOLIDS URBANS
VOLUMINOSOS

820

330

22699

Aplicació
320

1623

22799

320

1623

22799

320

1623

22799

320

1623

22799

320

1623

22799

320

1623

22799

320

1623

22799

320

1623

22799

320

1623

22799

320

1623

22799

320

1623

22799

320

1623

22799

320

1623

22799

320

1623

22799

Aplicació

320

1623

22799

-1.097,05
N. de
document
03-DEIX/2020

08-EB/2020

Data doc.
Import total Tercer
13/2/2020
2.961,17 A63083356

24/7/2020

32.942,79 A63083356
35.903,96

Nom
GUSAM SA

GUSAM SA

Text Explicatiu
DESEMBRE'19: 2A PART GESTIO DEL
SERVEI DE DEIXALLERIA
REGULARITZACIO DEFICIT SERVEI
ESCOLA BRESSOL CURS 2018-2019,
SEGONS CLAUSULA 12 DE CONTRACTE
PROGRAMA

140
140

810

Aplicació
1622
1622

323

44901
44900

44900

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les següents despeses i factures,
les qual han estat informades per la Intervenció amb Objeccions, tot resolent la discrepància
existent i aixecant la suspensió derivada de l'Objecció formulada, procedint a autoritzar,
disposar i reconèixer l’obligació del seu pagament amb càrrec al pressupost de l’exercici
2020:
N. de document

4002758077

Data doc.

Import
total

Tercer

31/12/2019

355,75 A83052407

5/8/2019

940,55 G66338658

31/12/2019
29/1/2020

462,92 G62269097
238,90 B61982633

7

3/12/2019

549,34 38833155R

20008

18/2/2020

1.185,80 38803816X

49-4

18/2/2020

81,00 B60897980

4/6/2019

189,49 B55160550

25/2/2020

174,24 B65071151

5/3/2020

556,60 B66899006

30/11/2019

656,48 B61517439

30/3/2020

2.110,24 A58653676

45/20
2019 12
22-2020

A412375
19
F20000070

1002412F1900016
2008113

_____

Nom
SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y
TELEGRAFOS SA

ESMEDIACIO
FUNDACIO PRIVADA
GERIATRICA NTRA
SRA DEL REMEI
DETALLS ROSA
NOELIA PASTOR
USSETTI

JOAN CARLES
DULSAT SEGURA
RAMON SERRA
JULIA SL
AMBISIST
PRODUCTES DE
NETEJA S.L.
REAL MUSIC SPAIN
SL
J.D. ASSESSORS
MALGRAT SL
L'ARCA DEL
MARESME, SLL (
EMPRESA DE
SERVEIS )
FIELDTURF
POLIGRAS IBERICA
SA

Text Explicatiu
DESEMBRE'19:Carta(I) 0 - 20 gr N
BÉLGICA ( 01 EXENTO ) / Carta(I) 0 - 50
gr ZONA1 EUROPA ( 01 EXENTO ) /
Carta(N) 0 - 2
AOC:75651849 Gestió i suport tècnic al
programa Radars d'Arenys de Munt
durant el mes de Agost del
2019.Referència 22019
DESEMBRE'19: SERVEIS DE MENJADOR
SOCIAL
REGAL RELLOTGES PER JUBILACIÓ
ORGANITZACIO CROS DELS ARENYS
2019, TRAM CORRESPONENT A
ARENYS DE MUNT
AOC:77846003 Lloguer, muntatge de
so i llum pel concert de la Big Band de
l'Aula de Música d'Arenys de Munt.
Plaça d
AOC:78105093 RECICLATGE PAPER I
CARTRO
AOC:78214159 BOBINA SECAMANOS 2
C 1,1 KG
AOC:78301730 afinacion de piano
AOC:78778100 Revisió ambiental ECA,
la Piscina - Can Zariquei
FEINES DE RECEPCIO, CARREGA I
TRANSPORT DE RESIDUS COM A
CONSEQUENCIA DEL INCENDI DE LA
PLANTA DE TRACTAMENT 14/11/19
AOC:79922924 Reparació + llastrat
material camp de futbol de gespa
artificial

Aplicació

130

920

22201

510

231

22798

510
120

231
912

22799
22601

610

341

22609

810

320

22609

320

1623

22799

810

323

22110

810

326

22606

630

311

22700

320

1621

22799

610

342

21200

462018

24/4/2020

623,22 B65841280

30/11/2019

208,35 B67404970

14/5/2020

1.331,00 B62843834

2019/0001/026532 28/11/2019

124,84 A17735135

FV0001007
T200221

A-F-20-051
A6272
A 200265

1002412F1900011

N. de
document

22/6/2020

1.352,78 46653562V

20/12/2019

277,04 B65384075

4/8/2020

400,24 B62232335

31/7/2019

Data doc.

231,00 B61517439
12.049,78

Import total

INSTAL·LACIONS
CAMCLO SL

TRANSBEDTORRES
SL
IMPRENTA
GRAUPERA MEDINA
SL

CITYLIFT, S.A

ALEJANDRO SOCIAS
TRINXET
L'HORA DEL
VERMUT SL

EDICIONS 44, SLU
L'ARCA DEL
MARESME, SLL (
EMPRESA DE
SERVEIS )

Tercer

19 18

30/12/2019

834,90 G64059231

47

30/12/2019

266,20 B67433987
1.101,10

Nom
RADIO ASSOCIACIÓ
D'ARENYS DE
MUNT

CORREU MARESME
I SELVA SL

INSTAL·LACIÓ DE CANONADES, FLEXOS
I DESAIGÜES DELS LAVABOS DE
L'ESPLAI DE LA GENT GRAN
AOC:81039229 urgente 19 provincial /
urgente 19 provincial / plus distancia /
medidas urgente 19 / plus combustible
/ ki
AOC:82166612 DISSENY, MAQUETACIÓ
llibre ""40 anys d'ajuntaments""
100pg, format 18x23cm
AOC:83517791 CRT. DE LOURDES, 29 /
LLAVIN M.P. COMPAC LED ROJO /
INCFP/001797
AOC:83856715 Desplazamiento a su
emisora para sustitución placa base
Airence Estudio 1 / Placa base
monitorado y control
COMPRA 48 AMPOLLES DE CAVA PER A
BRINDIS ANY NOU 2020
AOC:85966193 Publicació Agenda
Escolar 2019-2020 / IES Domenec
Perramon
JULIOL'19: RECOLLIDA I TRANSPORT DE
RESIDUS DIPOSTIATS A L'AREA DE
CONTENIDORS DE CAN CERVERA

Text Explicatiu
AOC:75264519 COMERCIALITZACIO,
EDICIO , GRAVACIO, CREACIO DELS
ANUNCIS I GESTIONAR LA PUBLICITAT
DIARIAMENT A LA GRAELLA
AOC:75263616 -Repartiment cartells
(1-6) 03/12 / -Repartiment cartells (1-6)
10/12 / -Repartiment cartells (7+)
17/12 /

520

231

21200

610

341

22699

910

491

22799

810

323

21200

340

920

21300

420

338

22699

810

320

22799

320

1621

22799

Aplicació

910

492

22602

910

491

22799

Tercer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les següents despeses i factures,
les qual han estat informades per la Intervenció com a Omissions, tot convalidant l’omissió
de la funció interventora produïda i aprovant la continuïtat del procediment, procedint a
autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per raons d’economia processal, amb càrrec al
pressupost de l’exercici 2020:
N. de document

Data doc.

Import total

Tercer

Nom

082014505201
0675
PLR001N0015846

7/1/2020

444,17 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014466355
0660
PLR001N0015841

7/1/2020

426,84 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

_____

Text Explicatiu
AOC:75862480 Facturació Consum
Període P1 ( MONTNEGRE-ESQ HEURES
ALUMBRADO PU;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Fac
AOC:75862459 Facturació Consum
Període P1 ( JOSEP SERT CANTONADA-S/N
RAMON LL;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Fac

Aplicació

330

165

22100

330

165

22100

082014464571
0641
PLR001N0015838

7/1/2020

344,38 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014454867
0637
PLR001N0015832

7/1/2020

615,65 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014456995
0637
PLR001N0015833

7/1/2020

123,96 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014464324
0637
PLR001N0015837

7/1/2020

174,22 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014465989
0637
PLR001N0015840

7/1/2020

155,36 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014458044
0630
PLR001N0015834

7/1/2020

98,40 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014456013
0645
PLR001N0015826

7/1/2020

186,86 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014460106
0637
PLR001N0015836

7/1/2020

458,12 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014455480
0637
PLR001N0018484

8/1/2020

576,13 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014455248
0637
PLR001N0019200

9/1/2020

216,71 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

7/1/2020

144,56 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

AOC:75862471 Facturació Consum
Període P1 ( SANT CELONI 130 CANFONTBONA;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Facturac
AOC:75862488 Facturació Consum
Període P1 ( PAU CASALS ENFRONT-S/N
N-7;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Facturació
AOC:75862501 Facturació Consum
Període P1 ( CARRETERA LOURDESENLLUMENAT PUBLIC;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / F
AOC:75862503 Facturació Consum
Període P1 ( ENRIC MORERA CAN-SN
SALA-BAIX;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Factura
AOC:75862500 Facturació Consum
Període P1 ( JOSEP PLA CANTONADACTRA-CELONI;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Factu
AOC:75862513 Facturació Consum
Període P1 ( LES SUREDESR.BELLSOLELL;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Facturació C
AOC:75862519 Facturació Consum
Període P1 ( CARRETERA TORRENTBO
ENLLPUBLIC-KM 12;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) /
AOC:75862524 Facturació Consum
Període P1 ( LLOC RIAL D'EN PASQUAL
ENLLPUBLIC-S/N;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) /
AOC:75862560 Facturació Consum
Període P1 ( LLOC CAN VICTORIANOENLLUMENAT;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Factur
AOC:75862631 Facturació Consum
Període P1 ( PASSATGE MARTINA
ENFRONT-21 APU;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Factu
AOC:75863615 Facturació del Consum (
CARRETERA TORRENTBO-S/N F
GAMANDE;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Potència (

421,55 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

AOC:75863696 Facturació Consum
Període P1 ( SANT ANTONI MARIA CLARET
82 ENLLPUBLIC-PL.P.VENTURA; 8358

7/1/2020

617,46 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

999419067794
0925
PMR001N0014720

7/1/2020

373,38 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

999419066281
0866
PMR001N0014722

7/1/2020

500,52 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

999419071357
1004
PMR001N0014719

7/1/2020

60,12 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014468008
0428
PLR001N0015381
082014649846
0622
PLR001N0016356
999419064814
0870
PMR001N0014721

_____

7/1/2020

AOC:75863958 Facturació Consum
Període P1 ( PERE GILI-LADO 12 A P E T
703;08358;ARENYS DE MUNT;BARCEL
AOC:75863974 Facturació Consum
Període P1 ( PLACA PI-S/N URB LA
CREUE;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Facturació
AOC:75863990 Facturació Consum
Període P1 ( PARLAMENT DE CATALUNYAS/N ALLUM PUBLI;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP )
AOC:75864001 Facturació Consum
Període P1 ( PARC DE CAN JALPIAL.PUBLIC;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Facturaci

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

082014506471
0432
PLR001N0125484

19/3/2020

56,02 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014507418
0428
PLR001N0125485

19/3/2020

417,58 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014508196
0582
PLR001N0125502

19/3/2020

499,09 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014457528
0466
PLR001N0125481

19/3/2020

89,76 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

19/3/2020

247,99 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014563851
0447
PLR001N0125488
082014505765
0428
PLR001N0125482
999418405323
0553
PMR001N0126756
082035898709
0123
PMR001N0126761

19/3/2020

135,68 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

19/3/2020

659,83 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

AOC:80635662 Facturació del Consum
S1 ( SANT CELONI 87-E CANTONADA-PJECOTXERI;08358;ARENYS DE MUNT;BARC
AOC:80637872 Facturació Consum
Període P1
S1 ( GENERALITAT GRUPESCOLAR-POU;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

AOC:80637903 Facturació del Consum
S1 ( LLOC RIAL DE CAN BELLSOLELL 28B;08358;ARENYS DE MUNT;BARCELONA;
AOC:80639879 Facturació Consum
Període P1
S1 ( CAMI D'ORIENT
ENLLPUBLIC;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) /
AOC:80640641 Costo Consum
S1 ( RAMBLA SANT MARTI 19--21,
V.ELECT;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA
AOC:80647796 Facturació Consum
Període P1
S1 ( JOAN DE TOURS
ENFRONT-S/N N-11;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ES
AOC:75862768 Facturació del Consum (
GENERALITAT GRUP-ESCOLARPOU;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Potència (
GENE
AOC:75863513 Costo Consum ( PLACA
CATALUNYA-S/N ESCOLES;08358;ARENYS
DE MUNT;BARCELONA;ESP ) / Facturació
Potència Perío
AOC:75863539 Costo Consum (
CARRETERA LOURDES 29-ESCOLA
CEIP;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Facturació
Potència
AOC:75862234 Costo Consum ( TORRENT
D'EN TERRA-S/N
POLIDEPORTIV;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Facturació
Potènc

ENDESA ENERGIA

AOC:75862252 Costo Consum ( CAMI

19/3/2020

115,08 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082034913433
0257
PLR001N0125492

19/3/2020

407,96 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082036056263
0154
PNR001N0098230

19/3/2020

646,16 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014505824
0432
PLR001N0125483

19/3/2020

508,50 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014452515
0455
PLR901N0489396

11/12/2019

46,73 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014460830
0827
PLR001N0002839

3/1/2020

961,59 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014456621
0850
PLR001N0002838

3/1/2020

897,29 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014467743
0924
PLR001N0005676
082014506021

7/1/2020
3/1/2020

811,84 A81948077
2.091,46 A81948077

_____

AOC:80631875 Facturació del Consum
S1 ( CARRETERA SANT CELONI SEMAFORRBL EIXAMPLE SEMÁFORS;08358;ARENYS
AOC:80631887 Facturació Consum
Període P1
S1 ( AVDA PANAGALL
2;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Facturaci
AOC:80631897 Facturació Consum
Període P1
S1 ( POMPEU FABRA
ENLLPUBLIC-ENLLUMENAT;08358;ARENYS
DE MUNT;BARCELON
AOC:80631916 Facturació del Consum
S1 ( SANT CELONI 2-A.-4-6
RECTORIA;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP
AOC:80632307 Facturació Consum
Període P1
S1 ( PRIMER DE MAIG
JUNT-TORRENT BO;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ES

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

165

22100

330

320

22100

330

320

22100

330

320

22100

330
330

920
920

22100
22100

SA UNIPERSONAL

0871
PLR001N0002105

082014461781
0841
PLR001N0008291

7/1/2020

481,99 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014459145
0831
PLR001N0008289

7/1/2020

257,71 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014453445
0846
PLR001N0008282

7/1/2020

172,99 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014506891
0831
PLR001N0008316

7/1/2020

109,95 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014505902
0432
PLR901N0510130

30/12/2019

435,32 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014505142
0529
PLR901N0510555

30/12/2019

235,56 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014466072
0485
PLR901N0510552

30/12/2019

448,11 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082036059488
0099
PLR901N0509866

30/12/2019

183,29 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

999419056712
0530
PMR001N0014516

7/1/2020

333,38 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

999419099875
0545
PMR901N0488181

30/12/2019

203,66 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

999419062967
0545
PMR901N0488697

30/12/2019

353,42 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

30/12/2019

447,12 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

19/3/2020

1.637,52 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

19/3/2020
19/3/2020

1.465,39 A81948077
137,75 A81948077

999419048891
0549
PMR901N0488698
082014463388
1030
PLR001N0120399
082014467743
0939
PLR001N0120400
082014458633

_____

D'ORIENT PAVELLOPOLIESPORTIU;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Facturació
Potènci
AOC:75862310 Costo Consum ( PLACA
ESGLESIA 5 CASAL AVIS;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Facturació
Potència Perío
AOC:75862309 Costo Consum ( POLIGON
P P B 1 RIERA SOBIRA-S/N, BOMBA
AGUA;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Facturac
AOC:75862321 Costo Consum (
GENERALITAT 2 PISTA
DEPORT;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Facturació
Potència Períod
AOC:75862335 Costo Consum ( RB
FRANCESC MACIA 66 ESQ-SANT PAU LOC1 S.POLIVALENT;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) /
AOC:75863233 Facturació del Consum (
SANT PAU 2 ALM GROS
PUN;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Potència (
SANT PAU
AOC:75863265 Facturació del Consum (
AVDA REMEI-S/N MEDICOS;
08358;ARENYS DE MUNT;BARCELONA;ESP
) / Potència ( AVDA REMEI
AOC:75863308 Facturació del Consum (
TORRENT D'EN PUIG-S/N LOC MAGATZEM
MUN;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Potèn
AOC:75863779 Facturació Consum
Període P1 ( RAMBLA SANT MARTIFAÇANA Nº 68;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Factur
AOC:75863984 Facturació del Consum (
VELL 34 MRCADO;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Potència ( VELL
34 MRCADO;083
AOC:75864450 Facturació del Consum (
CARRETERA SANT CELONI-S/N T
GELPI;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Potència (
AOC:75864463 Facturació del Consum (
TORRENT D'EN PUIG 10
ESCORXADO;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Potència ( TO
AOC:75864465 Facturació del Consum (
AVDA REMEI ENFRONT-S/N Nº 37 MANSO
BORREL;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Po

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

AOC:80624108 Costo Consum
S1 ( RASA 10 RESIDENCIA;08358;ARENYS
DE MUNT;BARCELONA;ESP ) / Costo
AOC:80626377 Costo Consum
S1 ( TORRENT D'EN TERRA-S/N
POLIDEPORTIV;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELO

ENDESA ENERGIA

AOC:80631879 Facturació del Consum

330

920

22100

330

920

22100

330

920

22100

330

920

22100

330

920

22100

330

920

22100

330

920

22100

330

920

22100

330

920

22100

330

920

22100

330

920

22100

330

920

22100

330

920

22100

330
330

920
920

22100
22100

SA UNIPERSONAL

0432
PLR001N0125466
082014461133
0761
PLR001N0125468
082014460315
0428
PLR001N0125467
082014452515
0461
PLR001N0125763
082014465241
0597
PLR001N0125764
082014507038
0428
PLR001N0125471

19/3/2020

71,10 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

19/3/2020

36,37 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

19/3/2020

82,40 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

19/3/2020

47,89 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

19/3/2020

40,08 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014466754
0421
PLR001N0125469

19/3/2020

47,96 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

999419072350
1057
PMR001N0124855

19/3/2020

151,79 A81948077

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

082014454297
0428
PLR008N0017293

N. de
document

12/5/2020

Data doc.

868,60 A81948077
22.780,30

Import total

Tercer

ENDESA ENERGIA
SA UNIPERSONAL

Nom

19/214

30/11/2019

918,23 77325245G

MARIO LOPEZ RODRIGUEZ

20/024

4/2/2020

1.118,10 77325245G

MARIO LOPEZ RODRIGUEZ

20/026

4/2/2020

1.095,28 77325245G
3.131,61

MARIO LOPEZ RODRIGUEZ

N. de document
500061

Data doc.
15/4/2020

Import total

Tercer

1.749,66 F60516135
1.749,66

Nom

AMPLE 24 SCCL

S1 ( PARC DE CAN JALPI-CASETA
FUSTA;08358;ARENYS DE MUNT;BARCEL
AOC:80631902 Facturació del Consum
S1 ( PLACA ESGLESIA-S/N
RELOJ;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) /
AOC:80631971 Potència
S1 ( LES FLORS 16 1-2;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Potència
AOC:80632008 Facturació del Consum
S1 ( GENERALITAT GRUP-ESCOLARPOU;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP
AOC:80632014 Facturació cosum lect.
Reals
S1 ( RAMBLA RIERA I PENYA
74;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / F
AOC:80647947 Facturació del Consum
S1 ( PARLAMENT DE CATALUNYA 16
LMN;08358;ARENYS DE MUNT;BARCELON
AOC:80648242 Facturació del Consum
S1 ( RAMBLA FRANCESC MACIA 5
BIBLIOTECA;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELON
AOC:80651863 Facturació Consum
Període P1
S1 ( CR CORNELLA A
FOGARS DE TORDERA 5031 APCRTA.BV;08358;ARENYS DE

AOC:83397141 Intervenció en Equip de
Mesura ( DE LA GAUXA 82 B REPT T
V;08358;ARENYS DE
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Facturaci

Text Explicatiu
NOVEMBRE'19: SERVEI DE RETIRADA
DE VEHICLES MAL ESTACIONATS I
ABANDONATS
OCTUBRE'19: SERVEIS DE RETIRADA
DE VEHICLES MAL ESTACIONATS O
ABANDONATS A LA VIA PUBLICA
DESEMBRE'19: SERVEI DE RETIRADA
DE VEHICLES MAL ESTACIONATS O
ABANDONATS A LA VIA PUBLICA

Text Explicatiu
2N SEMESTRE'19: HOSTATGE,
MATENIMENT I SERVEIS WEB
AJUNTAMENT

330

920

22100

330

920

22100

330

920

22100

330

920

22100

330

920

22100

330

920

22100

330

920

22100

330

920

22100

Aplicació
140

133

22799

140

133

22799

140

133

22799

Aplicació
910

491

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=4875.0

_____

22706

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=5198.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=5208.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=5227.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=5490.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=5563.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=5567.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
5. PROPOSTA DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL
DEL MARESME PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2020.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=5572.0

La regidora delegada de Sanitat, Sra. Gros, exposa breument el seu contingut i tot seguit,
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vista la proposta de la Regidora de Promoció Econòmica i Ocupació de què es participi en la
política activa d’ocupació del Programa Treball i Formació 2020 i que s’aprovi la delegació
parcial de la competència en el Consell Comarcal del Maresme.
_____

Vist que, per la normativa que regula aquest programa, no es poden sol·licitar directament al
Servei d’Ocupació de Catalunya, l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha de sol·licitar al Consell
Comarcal del Maresme l’execució d’aquest/s projecte/s, en el marc del programa Treball i
Formació.
Vist que l’Ajuntament d’Arenys de Munt té la necessitat d’executar un projecte no
estructural, de caràcter públic i social “Accions per a fer front a la de la crisi sanitària i
minimitzar l’impacte social i econòmic a Arenys de Munt”.
Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Munt expressa la necessitat de sol·licitar al Consell
Comarcal del Maresme l’execució d’aquest projecte, en el marc del programa Treball i
Formació. Línia extraordinària COVID-19, essent activitats addicionals a l’activitat habitual
del personal de l’ajuntament.
Vist que el Consell Comarcal del Maresme, per a donar resposta a la necessitat d’execució de
diferents projectes al territori de la comarca, ha sol·licitat al Servei d’Ocupació de Catalunya
subvenció dins del Programa de Treball i Formació en el marc de la política activa d’ocupació
regulada per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, l’Ordre
TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018 i la Resolució
TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any
2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, previstes al Decret
Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de
transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.
(SOC–Treball i Formació COVID-19) en el qual s’ofereixen contractes de 9 mesos de durada
(LINIA PANP-COVID).
Vist que aquest programa està adreçat a persones aturades inscrites com a demandants
d’ocupació no ocupades (DONO) en risc de caure en situació d’atur de llarga durada:
- no perceptores de prestació i/o subsidi ni d’ajuts,
- inscrites al SOC com a demandants d’Ocupació (DONO) com a mínim 6 mesos, durant
els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta
d'ocupació.
- preferentment més grans de 45 anys i persones que tinguin reconegut oficialment un
grau de discapacitat igual o superior al 33%.

_____

Vist que l’objectiu del Programa Treball i Formació és facilitar a les persones en situació
d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball, o allunyades d’aquest mercat per
les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències
professionals mitjançant experiència laboral, en un entorn productiu real, i formació
professionalitzadora.
Atès que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de
gestionar els municipis, d’acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. El
mateix article indica que la delegació o l’encàrrec de gestió ha d’anar acompanyat de la
transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.
Atès que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de vetllar
perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de qualitat
homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 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, són de competència local.
Vist que, per donar resposta a la necessitat concreta d’execució del projecte del municipi
d’Arenys de Munt, el Consell Comarcal del Maresme ha sol·licitat al Servei d’Ocupació de
Catalunya la línia de subvenció del programa Treball i Formació. Línia extraordinària COVID19 següent:
NOM
LÍNIA
PANPCOVID9

Nº
de
Perfil professional
professionals
1

Treballador/a
familiar

NOM del PROJECTE a executar al municipi
Accions per a fer front a la de la crisi sanitària i
minimitzar l’impacte social i econòmic a
Arenys de Munt

Vist que, per tal d’iniciar els treballs, l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha d’aprovar aquesta
delegació parcial de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, per l’execució
del projecte sol·licitat al Consell Comarcal del Maresme, en el marc de la política activa
d’ocupació regulada per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació,
l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018 i la Resolució
TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any
2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, previstes al Decret
Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en matèria de
_____

transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.
(SOC–Treball i Formació COVID-19).
Vist que aquest acord regula també els acords de coordinació entre l’Ajuntament d’Arenys
de Munt i el Consell Comarcal del Maresme, pel bon funcionament en l’execució dels
projectes i la justificació del programa Treball i Formació. L’Ajuntament publicarà aquest
Acord al BOP de la província de Barcelona.
Vist que, posteriorment, el Consell Comarcal del Maresme ha d’aprovar mitjançant acord
plenari l’acceptació de la delegació parcial de competències de l’ajuntament d’Arenys de
Munt, i publicarà, també, aquest acord al BOE de la província de Barcelona.
Vist que el finançament de les competències parcialment delegades per la realització dels
projectes regulats en el dispositiu primer del present conveni, provenen de la Subvenció
atorgada al Consell Comarcal del Maresme, per part del Servei d’Ocupació de Catalunya, en
el marc de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, l’Ordre
TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018 i la Resolució
TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any
2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, previstes al Decret
Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en matèria de
transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.
(SOC–Treball i Formació COVID-19).
Examinat l’informe de Secretaria núm. 39/2020, de data 31/08/2020.
Considerant que la competència per a fer delegacions correspon al Ple de l’Ajuntament.
Per tot l’exposat, a Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la delegació parcial de competències al Consell Comarcal per a l’execució
del Programa Treball i Formació. Línia extraordinària COVID-19 regit per l’Ordre
TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de
juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018 i la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, i
s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions del
_____

Programa Treball i Formació, previstes al Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures
urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació
i mobilitat per fer front a la COVID-19. (SOC–Treball i Formació COVID-19) per a la concessió
del següent perfil:
NOM
LÍNIA
PANPCOVID9

Nº
de
Perfil professional
professionals
1

Treballador/a
familiar

NOM del PROJECTE a executar al municipi
Accions per a fer front a la crisi sanitària i
minimitzar l’impacte social i econòmic a
Arenys de Munt

Segon.- Trametre l’acord al Consell Comarcal del Maresme mitjançant la plataforma EACAT
abans del dia 30 de setembre de 2020.”
Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=5601.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=5781.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=5790.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=5828.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=5937.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=5968.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=5972.0

_____

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
PART DE CONTROL
6. MOCIÓ DEL GRUP CUP PER A LA DEROGACIÓ DE LES LLEIS QUE OFEGUEN EL MÓN
LOCAL.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt, donant la paraula al regidor Sr. Muns perquè expliqui
perquè es retira aquesta moció:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=5978.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=5997.0

7. INFORME DE PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE
2020.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=6046.0

“En compliment del que disposa l’article 66.2 de les Bases d’Execució del Pressupost 2020 es
dona compte al Ple de l’Informe emès per la Tresoreria municipal en data 3 de juliol de 2020,
de conformitat amb el que estableix l'article 5.1. c) i e) del Reial Decret 128/2018 pel que es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional.
En ell s’informa del següent:
Segons les dades que consten en el registre comptable de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
corresponents al segon trimestre de l’any 2020, el període mig de pagament és el següent:
Rati Operacions
Pagades
50,72 dies
_____

Import
Operacions
Pagades
813.356,65 €

Rati Operacions
Pendents de
Pagament
122,77 dies

Import
Operacions
Pendents de
Pagament
181.927,58 €

Període mig de
pagament
63,89 dies

Atenent que el termini màxim de pagament a proveïdors és de 30 dies, es dona
INCOMPLIMENT al període mig de pagament pel citat període.”
8. INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE 2020.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=6200.0

“En compliment del que disposa l’article 5.1. c) i e) del Reial Decret 128/2018, de 16 de
març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional i l’article 66.2 de les Bases d’Execució del Pressupost 2020 es
dona compte al Ple de l’Informe emès per la Tresoreria municipal en data 03 de juliol de
2020, de conformitat amb el que estableix l'article 4.3 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, relatiu a la morositat del 2n trimestre del
2020.
En ell s’informa del següent:
“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.
b.
c.
d.

Pagaments realitzats en el trimestre.
Interessos de demora pagats en el trimestre.
Factures o documents justificatius pendents de Pagament al final del trimestre.
Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament mensual i acumulat a proveïdors.
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: 2020
Trimestre: SEGON
Períodes de PMP inclosos1

PMP (dies)

SEGON trimestre any 2020

52,28

a) Pagaments Realitzats en el Període
Pagaments realitzats en
el trimestre

Despeses
en
Béns
Corrents i Serveis
20.Arrendaments i
Cànons
21.- Reparacions,
Manteniment
i
Conservació
22.Material,
Subministraments
i Uns altres
23.Indemnitzacions
per raó del servei
24.- Despeses de
Publicacions
26.Treballs
realitzats
per
Institucions s. f.
de lucre
Inversions reals
Altres
Pagaments
realitzats per operacions
comercials

_____

Període
mitjà
pagament
(PMP)
(dies)
52,67

Dins període legal pagament

646

581.092,46

238

185.596,15

48,14

16

8.410,75

7

1.1410,37

51,47

95

120.047,18

25

30.693,36

53,04

535

452.634,53

206

153.492,42

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

46,59
0,00

18
0

Nombre
pagaments

Fora període legal pagament

Import total

50.462.38

Nombre
pagaments

2
0

Import total

2.570,44

Pagaments
Realitzats
Pendents d'aplicar a
Pressupost
Total pagaments
realitzats en el trimestre

0,00

0

0

52,28

664

631.554,84

240

188.166,59

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

Interessos de demora pagats en el
període
Nombre
pagaments

Despeses Corrents en Béns i
Serveis
Inversions reals
Altres Pagaments realitzats per
operacions comercials
Pagaments Realitzats Pendents
d'aplicar a Pressupost
Total interessos de demora
pagats

Import total interessos

0

0,00

0
0

0,00
0,00

0

0,00

0

0,00

c) Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al final del Període:
Factures o Documents
Justificatius Pendents de
Pagament al final del
Període
Despeses
en
Béns
Corrents i Serveis
20.Arrendaments i
Cànons
21.- Reparacions,
Manteniment
i
Conservació
22.Material,
Subministraments
_____

Període
mitjà
pagament
Pendent
(PMPP)
(dies)
30,62

Dins període legal pagament
al final del Període

145

118.176,32

33

6,68

23

3.189,50

0

19,27

18

16.232,81

1

462,83

32,92

104

98.754,04

32

16.766,57

Nombre
pagaments

Fora període legal pagament al
final del Període

Import total

Nombre
pagaments

Import total

17.229,40

i Uns altres
23.Indemnitzacions
per raó del servei
24.- Despeses de
Publicacions
26.Treballs
realitzats
per
Institucions s. f.
de lucre
Inversions reals
Altres
Pagaments
realitzats per operacions
comercials
Pagaments
Realitzats
Pendents d'aplicar a
Pressupost
Total operacions
pendents de pagament a
final del trimestre

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

715,00
0,00

0
0

1
0

0,07

178,08

26

17.940,40

76

145.058,74

111,17

171

136.116,72

110

162.288,21

9. EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2N TRIMESTRE 2020.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=6355.0

“Es

dona compte al Ple de la informació relativa a l’execució del 2n trimestre del pressupost
2020, la qual ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques junt amb
l’avaluació dels principis de la Llei Orgànica 2/2012, en compliment del que disposa l’art. 16
de l’Ordre HAP/2105/2012, amb la següent conclusió:
 Execució trimestral:
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS
6.440.444,05 €
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES
2.851.244,04 €
 S’assoleix la capacitat de finançament
 L’objectiu de deute per l’exercici es troba dins dels marges legals.”

_____

10. MODIFICACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2020.
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=6396.0

“Es dona compte al Ple de la modificació del Pla Anual de Control financer, efectuada per
part de la Interventora municipal a través de l’aprovació d’una Addenda al mateix.
L’elaboració del Pla i les seves modificacions correspon a l’òrgan interventor, qui n’haurà de
donar compte al Ple a efectes informatius, d’acord amb l’art. 31 del RD 424/2017 pel que es
regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local.
Les modificacions efectuades sobre el Pla del 2020 responen bàsicament a la conveniència
d’ajustar les actuacions de control inicialment previstes al temps i als mitjans disponibles en
aquest exercici així com d’introduir actuacions de control obligatòries que inicialment no
estaven contemplades.
Les actuacions de control que preveu l’Addenda al Pla Anual de Control Financer 2020 són,
resumidament, les següents:
CONTROL PERMANENT
Actuacions a realitzar de caràcter obligatori
a) L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat.
b) La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns
realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413)
Actuacions seleccionades
Sobre la CONTRACTACIÓ MENOR. El període d’anàlisi comprendrà l’exercici 2019.
AUDITORIA PÚBLICA
a) AUDITORIA DE COMPTES sobre la societat mercantil de capital íntegrament local
GUSAM, SA. Es realitzarà sobre l’exercici 2019.

_____

b) AUDITORIA DE COMPLIMENT sobre la societat mercantil de capital íntegrament local
GUSAM, SA. Es realitzarà sobre l’exercici 2018.”
11. DESPATX D’OFICI
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=6466.0

“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 253 a la 290, ambdues incloses,
des de l’27/07/2020 al 6/09/2020:
-

Resolucions en matèria d’economia: 13
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de personal: 6
Resolucions en matèria de contractació: 13
Resolució en matèria sanitària: 1
Resolució en matèria de delegació de competències: 3
Decret 271/2020, de 13 d’agost, d’aprovació d’un Manifest sobre la mesura del Govern
Espanyol per a disposar dels romanents de tresoreria dels nostres ajuntaments.

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 27/07/2020 al 6/09/2020, en matèria
de:
-

_____

Obres menors: 1
Espais: 1
Medi Ambient (Activitats): 1
Seguretat: 4
Sanitat (Cementiri): 1
Contractes menors: 15”

PRECS I PREGUNTES
12. PREC DEL GRUP JUNTS PERQUÈ EL PERÍODE DE SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER A
ACTIVITATS D’ESTIU S’OBRI AL MES DE JUNY, NO A FINALS DE LA TEMPORADA
D’ESTIU.
La regidora Sra. More formula el prec següent:
“El 31 d’agost de 2020 es va obrir el període de presentació de sol·licitud d’ajuts per a
activitats d’estiu, destinats a afavorir l’assistència dels infants i adolescents a les diferents
activitats d’estiu.
Està clar que les famílies que a l’inici de les activitats d’estiu es trobaven en una situació de
precarietat econòmica no els hi resultat gens efectiu l’atorgament d’aquests ajuts, ja que
havien de fer front al pagament de l’activitat en el mes de juny i segurament no rebran l’ajut
fins passat el mes d’octubre o novembre.
Per tant, si la intenció de l’Ajuntament era que cap infant/adolescent es pogués quedar sense
gaudir de les activitats d’estiu per la situació econòmica familiar, és evident que no ho ha
aconseguit.
Segurament el comunicat fet per l’Ajuntament de què hi hauria aquests ajuts ha estat molt
ben recepcionat pels veïns, però creiem que això no és suficient, cal que l’execució d’aquests
ajuts sigui efectiva i coherent, això sí, queda maco però no és resolutiu.
Davant d’això demanem a l’Ajuntament que per l’any 2021 s’obri el període de sol·licitud dels
ajuts per a activitats d’estiu al mes de juny o abans, que és quan es fan les inscripcions i
matricules a les activitats, i que els ajuts siguin rebuts per les famílies en el més breu temps
possible.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=6567.0

Intervenció de la regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=6673.0

13. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE EL COBRAMENT D’IMPOSTOS.
El regidor Sr. Campasol formula el prec següent:
“Atès que són casos molt comptats de vilatans que els hi hagi augmentat la percepció
econòmica, per fer la mateixa feina, un 79% durant el mes d’agost.
Atès que, dissortadament, també són molt pocs els vilatans que han aconseguit contractes a
dedicació parcial durant el mes d’agost.
_____

Atès que portem mig any en situació de crisi social i econòmica deguda a la pandèmia per la
Covid19, i que tristament les perspectives ara mateix no són gens bones.
Atès que és sabut que l’ajuntament disposa d’un superàvit. Preguntem a l’equip de govern i
al senyor alcalde com a responsable de la gestió econòmica, perquè si fins ara l’ajuntament,
creiem que en bon criteri, no havia cobrat els impostos municipals, que ha canviat a parer
seu per cobrar-los d’una tacada el primer de setembre.
No es podia esperar més? No es podien anar cobrant d’una forma més esglaonada?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=6772.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=6820.0

14. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE ELS DINERS COBRATS DE MÉS PER PART DELS
REGIDORS, A CAUSA D’UN ERROR ADMINISTRATIU I COM ES PENSA SOLUCIONAR.
El regidor Sr. Campasol formula el prec següent:
“En el passat ple del mes de juliol, a petició de tots els grups de l’oposició conjuntament, es
va demanar que es deixés de pagar dietes als regidors, sota uns conceptes que no havien
estat aprovats a l’inici de la legislatura.
Evidentment la situació es va haver d’arreglar i estem contents que així sigui, perquè els
diners acumulats són una quantia força important.
Detectat i aturat aquest pagament que no era correcte, després que l’oposició presentés tres
instàncies, demanem:
Quants diners de més ha cobrat cada regidor?
Com es pensa fer per tal de retornar aquests diners de més?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=6939.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=6988.0

15. PREC DEL GRUP JUNTS PER SEGUIR INSISTINT EN LA NETEJA DE SOLARS I LA
INCAPACITAT DE L’AJUNTAMENT PER POSAR-HI REMEI.
La regidora Sra. Devesa formula el prec següent:
“Un altre Ple on seguim insistint en la neteja dels solars del Carrer Enric Morera i del Carrer
Barbeta.
_____

La vorera d’aquest últim ja és inaccessible, ens sembla vergonyós l’estat de deixadesa en el
que es troba aquest tram i d’altres del municipi però insistim en aquests perquè portem força
temps amb aquesta queixa i creiem que no s’està actuant com s’hauria de fer.
Vaja que pensem que tant els hi fa que ens queixem i que es trobi en aquest estat. Una
vorera on hi passa força gent, sobretot gent gran i infants. Que hagin de passar per la
carretera per la manca de neteja no ens sembla correcte, ja que per no fer-se mal amb les
bardisses, romegueres i canyes que ocupen tota la vorera s’han de posar en perill. Fa pocs
dies un nen va caure sobre una d’aquestes romegueres, per sort no es va fer gaire mal, però
fins quan ha de durar això? Els veïns comencen estar cansats i nosaltres també.
Tornem a demanar que s’actuï de formar immediata, sigui de la manera que sigui però això
no pot continuar amb aquest estat de brutícia, deixadesa i perillositat, SÍ, seguirem queixantnos fins que no estigui solucionat, demanant que s’actuï aquí i en les zones que com
aquestes, porten una deixadesa crònica. Gràcies.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=7147.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=7231.0

16. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER CONÈIXER LA SITUACIÓ DE LES PERSONES
AUTÒNOMES, COMERÇOS I EMPRESES DEL MUNICIPI DESPRÈS DEL CONFINAMENT
PER LA COVID-19.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Com totes les persones aquí presents sabem, els comerços i les empreses d’Arenys de Munt,
excepte aquells relacionats amb serveis essencials, es van veure obligats a parar la seva
activitat econòmica durant el confinament imposat per la pandèmia de la COVID19. Van ser
més de dos mesos per algunes empreses, per altres tres o més.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt vam mostrar una gran capacitat de treball per tal de poder
fer front a aquesta situació i ràpidament es van elaborar diverses subvencions i ajudes
econòmiques per pal·liar els efectes de l’aturada de l’activitat comercial.
Sabem d’alguns comerços locals que han tingut dificultats a l’hora d’accedir a aquestes
ajudes ja que els requisits que hi havia redactats a les bases de les subvencions els impedia
accedir a la totalitat d’aquestes tot i haver mantingut aturada l’activitat comercial i laboral.
Una situació que vam traslladar al govern i que es va mirar de solucionar gràcies a la feina de
la tècnica encarregada d’aquestes subvencions, qui ja havia detectat algunes coses a corregir
per a millorar les bases i fer-les més accessibles a tothom.

_____

Per tal de saber quina és la situació actual del teixit comercial i productiu del poble i seguir
detectant vies de treball per fer un acompanyament en la dinamització de l’economia local i
evitar que hi hagi persones que hagin de baixar la persiana la Candidatura d’Unitat Popular
volem preguntar al govern:
quantes peticions d’ajuts s’han rebut, quantes s’han pogut atorgar i en el cas que algunes no
s’hagin pogut concedir, quins són els motius més recurrents.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=7333.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=7424.0

17. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER CONÈIXER LA SITUACIÓ DE LES PERSONES
VULNERABLES D’ARENYS DE MUNT DESPRÈS DE LA CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID19.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Com hem exposat a la pregunta anterior la resposta de l’Ajuntament d’Arenys de Munt a
les possibles conseqüències de la pandèmia va ser encertada i ràpida. Un cop ens han
desconfinat i han passat alguns mesos tot i la incertesa de possibles rebrots, ens agradaria
conèixer quines són les conseqüències socials de la COVID19 per tal de poder formular una
estratègia a mig i llarg termini.
Creiem que és molt important que l’Ajuntament socialitzi dades amb les arenyenques perquè
seguim sent un poble que fa pinya i que col·labora per acompanyar les persones vulnerables
a recuperar-se dels efectes d’haver perdut la feina i tenir dificultats econòmiques.
Ara, després d’haver obert la línia de subvencions per pal·liar els efectes de la COVID19 ens
agradaria reflexionar si les bases de les subvencions elaborades eren les adequades, si potser
caldria introduir-hi algunes millores, si amb la publicitat que se n’ha fet s’ha arribat a la
majoria de la població i si la partida econòmica d’aquestes ha estat suficient o si s’hauria
d’ampliar. Això ens servirà per poder afrontar possibles situacions similars d’una manera
més acurada i així poder seguir realitzant una gran tasca des de la regidoria d’Acció Social.
És per aquests motius que volem preguntar al govern i en especial a la regidoria d’Acció
Social sobre el funcionament de la línia de subvencions a les persones per pal·liar els efectes
de la COVID19: quantes peticions s’han rebut, quants ajuts s’han pogut atorgar i, en el cas
que algunes no s’hagin pogut concedir, quins són els motius més recurrents? I, de manera
més qualitativa, ha percebut la regidoria si hi ha marge de millora i, si escau, en quins
aspectes?
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=7527.0

_____

Intervenció de la regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, donant resposta a aquest
prec i també a la part de subvencions de la següent pregunta del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=7632.0

18. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LA COBERTURA DE NECESSITATS DE LES
PERSONES DERIVADES DELS EFECTES DE LA COVID 19.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“En el Ple del 20 d’abril es va aprovar una modificació de crèdit de 246.250 € per dur a terme
mesures de suport en els àmbits econòmic, social i sanitari per pal·liar els efectes de la crisi
de la COVID-19 al municipi.
També des de la Diputació van rebre 134.600€ amb la mateixa finalitat.
Volem saber a quantes persones s’ha pogut beneficiar, a quantes persones han atorgat
subvencions, com ara, subministraments bàsics, habitatge, lloguer, subvencions pel sector
comercial, foment de la contractació, etc. També ens caldria saber l’augment de l’atur des
del mes de març fins a principis de setembre. I com imaginem que caldran més esforços per
part de l’Ajuntament volem preguntar de l’afectació que tindrà en el pressupost municipal.”
Aquí la regidora afegeix que una part ja s’ha respost i que no cal que ho tornin a fer i agraeix
a la regidora d’Acció Social la reunió que ha anunciat que els farà per posar en comú els
resultats.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=7804.0

Intervenció del Sr. Alcalde dient que es farà una resposta compartida entre la regidora
d’Acció Social i ell mateix, com a regidor de Promoció Econòmica:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=7874.0

Intervenció de la regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, preguntant si tenen cap
dubte, ja que ha respost en el punt anterior o cal repetir-ho:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=7885.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo dient que no cal.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=7895.0

Intervenció del Sr. Alcalde complementant la resposta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=7896.0

_____

19. PREGUNTA DEL GRUP PSC DE PERQUÈ NO ESTÀ ACTUALITZAT AL WEB MUNICIPAL
L’APARTAT DE “DIETES DE REGIDORS”, “EXPEDIENTS SANCIONADORS” I NO ES
PENGEN ELS INFORMES COM EL DE LA “NOVA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN”.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“És un fet que la Llei de transparència obliga als organismes a facilitar l’accés a la informació
pública per part de la ciutadania. Per fer sentir la veu dels nostres veïns hem de proveir-los de
tota la informació o sinó estarem censurant el seu esperit crític.
Perquè d’una correcta o incorrecta transparència en la informació pública sorgirà un bo o un
dolent govern.
Són molts els veïns i veïnes que durant els últims mesos ens pregunten perquè no està
exposada la informació relativa a les dietes dels regidors/es, els expedients sancionadors, així
com l’Informe de la nova Residència per a Gent Gran del nostre municipi.
Aquests veïns/es, igual que el nostre grup municipal, creiem que amagar informes, o no
publicar-los, de forma intencionada o no el que provoca és una reacció directa en contra de
l’administració pública, concretament en contra dels polítics que ens governeu. I no cal dir, que
quan el govern té una majoria és quan hi ha més manca de transparència.
Esperem que sàpiguen reconduir i informar als veïns i veïnes d’Arenys de Munt tal i com es
mereixen.
Per tot això, volem saber el perquè no s’ha penjat la informació esmentada en els tres àmbits o
fets mencionats.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=8222.0

Intervenció del regidor delegat de Comunicacions i Transparència, Sr. Coll, donant resposta
al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=8304.0

20. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EL PLA D’ACTUACIÓ I MESURES MUNICIPALS EN
CAS DE REBROT QUE REQUEREIXI INTERVENCIÓ.
La regidora Sra. Muñoz formula la pregunta següent:
“Ateses les últimes dades públiques sobre els nous casos de coronavirus al municipi i l’alt índex
de rebrot que patim, i atenent a les situacions viscudes durant la primera onada de contagis els
passats mesos de març, abril i maig.

_____

Atès l’objectiu degoteig de casos que té una constant i tenint aquest municipi un risc de rebrot
molt alt, tot i que encara CATSALUT no hagi realitzat cap intervenció, que esperem no sigui
necessària.
Atès que es segueixen realitzant activitats culturals, d’oci, al municipi tot i que manifesten que
es compleixen les mesures de seguretat.
Els volem preguntar quin pla d’actuació o mesures d’acció immediata tenen previstes en cas de
una ulterior pujada de l’índex de rebrot i de casos diagnosticats de coronavirus? Quin control es
porta del compliment dels períodes de quarantena en cas de detecció d’un positiu al domicili? Hi
ha hagut cap cas en que la persona i entorn s’hagin negat a confinar-se? En cas afirmatiu,
quines mesures han pres?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=8621.0

Intervenció de la regidora delegada de Sanitat, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=8692.0

21. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EL PLA D’ACTUACIÓ CONJUNTA ENTRE ABP
MOSSOS ARENYS DE MAR I POLICIA LOCAL EN REUNIONS NO PERMESES O
BOTELLONS AL MUNIICPI.
La regidora Sra. Muñoz formula la pregunta següent:
“Els darrers estudis sobre l’evolució de la pandèmia han posat de manifest que un dels focus,
no l’únic és clar, de major índex de rebrot, rau en la població jove degut a les reunions, festes
(moltes d’elles clandestines), o pels anomenats “botellons” que tot i no ser una activitat
permesa, segueix essent unes de les activitats populars entre els joves.
Actualment, en el nostre municipi s’han detectat tres zones d’actuació en aquest sentit, que
serien l’Escorxador, la Granja i la zona de Sobirans, essent que s’ha previst una actuació
conjunta entre l’ABP de Mossos d’Esquadra d’Arenys de Mar i el cos de Policia Local del
municipi.
Quin ha estat el resultat de les actuacions realitzades a nivell policial? S’ha controlat la
convocatòria i realització d’aquestes reunions? S’han desviat a altres centres de la població?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=8897.0

Intervenció del regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=8965.0

_____

22. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=9132.0

Intervenció del regidor Sr. Muns agraint les respostes donades i preguntant al regidor Sr.
Coll, atès que estan actualitzant el web municipal, si l’enllaç a la Biblioteca pot sortir la
portada:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=9160.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent un aclariment sobre les dietes i si meritaven les Juntes de
Portaveus:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=9193.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol dient que el Sr. Alcalde ha rectificat sobre que les Juntes
de Portaveus no es pagaven i matisa que la web ja es va actualitzar la legislatura passada,
segons es desprèn del Pla d’Actuació Municipal:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=9249.0

Intervenció del regidor Sr. Coll donant resposta Sr. Muns sobre el tema de la biblioteca, al
regidor Sr. Campasol sobre el web municipal i disculpant-se per no poder assistir als actes de
l’11 de setembre:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=9330.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol sobre el web municipal:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=9461.0

Intervenció del regidor Sr. Coll dient que el canvi a la Diputació ha estat per estalviar costos:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=9525.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre la web municipal i donant per finalitzat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede0174674e4d3100a5?startAt=9539.0

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