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ACTA NÚMERO 11/2020

A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta minuts del dia disset de desembre 
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 Muñoz-
Torrero.

Assisteix a la sessió, com a convidada, la interventora municipal, Sra. Neus Gironès i Biarnès.

El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom, diu que és el darrer Ple de l’any 2020, comenta 
que hi ha diversos temes a tractar i recorda, abans de començar amb l’ordre de dia, als veïns 
i veïnes d’Arenys de Munt que poden fer precs i preguntes en relació amb el Ple al telèfon 
673.93.47.62, i que es respondran al final del Ple.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=10.0

PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 19/11/2020. 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=68.0

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

Incís de la Secretària municipal dient que han començat el Ple sense ella:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=119.0

Intervenció del Sr. Alcalde disculpant-se: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=128.0

Intervenció de la Secretària municipal explicant que per problemes tècnics ha hagut de sortir 
de la sessió i tornar a entrar:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=135.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=10.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=68.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=119.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=128.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=135.0
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Intervenció Sr. Alcalde dient que es torna al punt primer i repetint la votació d’aprovació de 
l’acta de la sessió anterior:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=145.0

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2019.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i exposa breument el seu contingut; tot seguit, llegeix 
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Especial:

“Vist el Compte General de l’exercici 2019, que inclou els estats i comptes referents a 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt i a la societat municipal Gestió Urbanística i Serveis Arenys 
de Munt S.A. (GUSAM), així com tota la documentació annexa d’acord amb la legislació 
vigent.

Vist l’informe d’Intervenció de data 19 d’octubre de 2020 relatiu a la formació del Compte 
General del 2019, i vist que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el 3 de 
novembre, va informar favorablement el Compte General de l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
de l’exercici 2019, condicionant el seu informe a l’aprovació dels comptes anuals de GUSAM 
per part de la seva Junta.

Vist que la Junta General de GUSAM, en sessió celebrada el 2 de desembre de 2020, va 
aprovar els comptes anuals del 2019.

Vist que el Compte General ha estat exposat al públic durant el període reglamentari des de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província del 9 de novembre, i tenint en compte  
que no s’han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions al respecte, tal i com ha 
certificat la Secretaria municipal en data 14 de desembre de 2020.

Vist que s’ha complert amb els tràmits que determinen els articles del 208 al 212 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals.

Per l’exposat, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament d’Arenys de Munt de l’exercici 2019, 
segons el següent detall:

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=145.0
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A. Documentació bàsica:

I. AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT:
a) El balanç, amb un actiu de 29.163.351,89 €, un patrimoni net de 25.356.398,76 €, un 

passiu no corrent de 2.101.727,42 €, i un passiu corrent de 1.705.225,71 €.
b) El compte del resultat econòmico-patrimonial, que dóna un estalvi de 1.691.256,76 €.
c) L’estat de canvis en el patrimoni net.
d) L’estat de fluxos d’efectiu, amb un saldo final a la tresoreria de 7.858.054,91 €.
e) L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:

- Resum de l’estat d’execució del pressupost d’ingressos.
- Resum de l’estat d’execució del pressupost de despeses.
- Resultat pressupostari, amb un resultat ajustat de 2.997.192,41 €.
- Estat del Romanent de Tresoreria, amb un total de 9.178.361,99 €, que minorat 

pels saldos de dubtós cobrament i l’excés de finançament afectat, dóna un 
romanent de tresoreria per a despeses generals de 7.849.937,81 €.

f) La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del model normal 
de comptabilitat pública aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.

II. GUSAM
a) El balanç, amb un actiu de 5.759.317,44 €, un patrimoni net de 3.675.525,01 €, un 

passiu no corrent de 1.774.420,37 €, i un passiu corrent de 309.372,06 €.
b) El compte de pèrdues i guanys, que dóna un resultat positiu de 213.501,69 €.
c) L’estat de canvis en el patrimoni net.
d) La memòria.

B. Documentació complementària:

I. AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT:
a) Actes d’arqueig 
b) Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents i nota de 

conciliació.

Segon.- Rendir el Compte General de l’exercici 2019 a la Sindicatura de Comptes, d’acord 
amb el que determina l’article 212.5 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals.”

Intervenció del Sr. Alcalde: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=169.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=169.0
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El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=337.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=351.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=400.0

En aquest punt hi ha un tall en la vídeo acta i ni es veu ni s’escolta la intervenció de la 
regidora Sra. Moré.  Per aquest motiu, s’ha transcrit textualment la seva intervenció en l’acta 
de la sessió.

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS, que diu textualment:
“Estem davant l’aprovació del compte general 2019, i no valorarem la gestió, si no el que 
valorem és que quedi reflectida la transparència econòmica tal qual. I això es compleix. 
Per tant, ens basarem en l’informe fet pel tècnics, en aquest cas per Intervenció, i en el seu 
informe podem comprovar que s’està complint amb el que estableix la llei, en quan 
s’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i l’objectiu del deute per exercici està dins 
dels marges legals, per tant davant dels resultats, la situació econòmica de l’Ajuntament és 
positiva. En l’únic punt que no es compleix segons l’establert per llei és en la regla de 
despesa, ja que supera el seu valor màxim, això implicarà donar lloc a aprovar un nou Pla 
Econòmic Financer (PEF).
I en relació a GUSAM, també dona un resultat positiu, per tant la seva situació econòmica 
també és positiva.
Un Ajuntament ha de tenir una situació econòmica positiva, per tant podem dir que el 
nostre Ajuntament té capacitat econòmica per invertir en el poble, ara bé se n’ha de fer un 
ús responsable prioritzant les necessitats de cada moment, un Ajuntament no ha de fer 
diners per guardar sinó per invertir. I si al finalitzar l’exercici 2019, hi havia un romanent de 
tresoreria de 7.849.937,81 euros, suposo que és degut a què en la legislatura anterior no es 
va treballar la inversió de diners al poble. Dit això el nostre vot serà favorable.”

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=417.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=337.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=351.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=400.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=417.0
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Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=425.0

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

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i exposa breument el seu contingut; tot seguit, llegeix 
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:

“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.

Vist que 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 
incoar 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 
3.918,12 euros.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=425.0
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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 2 de novembre de 2020 així com els informes 
que han estat emesos per la Intervenció municipal, amb conclusions diverses: 

Informe Interv. Conclusió Tipologia despesa Import Capítol

301/2020.FI.N Conformitat 
amb Observa.

2.7.8. Expedients de serveis. Entregues parcials i 
liquidació. 

1.611,11 € 2

302/2020.FI.N Conformitat 
amb Observa.

2.19.1. Despeses, les fases A i D de les quals, no 
estan subjectes a fiscalització prèvia d'acord 
amb l'article 17 del RD 424/2017.

580,80 € 2

303/2020.FI.N Objeccions 2.19.1. Despeses, les fases A i D de les quals, no 
estan subjectes a fiscalització prèvia d'acord 
amb l'article 17 del RD 424/2017 _Factures de 
contractes menors corresponents a exercicis 
tancats, sense aprovació prèvia de la despesa.

578,21 € 2

304/2020.FI.N Conformitat 
amb Observa.

2.19.1. Despeses, les fases A i D de les quals, no 
estan subjectes a fiscalització prèvia d'acord 
amb l'article 17 del RD 424/2017. 

1.148,00 € 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, 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.

Vist que, en relació a la despesa informada per la Intervenció amb Objeccions, un cop vist 
l’informe tècnic que obra en l’expedient, procedeix resoldre la discrepància així com aprovar 
l’aixecament de la suspensió derivada de l'Objecció. 

Per tot l’exposat, a proposta de l’Alcaldia presidència, 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, 
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disposar i reconèixer l’obligació del seu pagament amb càrrec al pressupost de l’exercici 
2020:

N. de 
document Data doc.

Import 
total Tercer Nom Text Explicatiu Aplicació

02 00000389
15/5/2018

1.458,00 B62145503
ELECTRICITAT 
BOQUET SL

AD: 220160008660 / Factura referent al 
pressupost núm. 01-4102: amb numero 
d'avaria 829 corresponent a la substitució de 
lluminàries trencades per vandalisme

330 165 21000

02 00000683 17/8/2018 153,11 B62145503

ELECTRICITAT 
BOQUET SL

Factura referent al pressupost núm. 07-
4517: amb numero d'albarà 7475 
corresponent a reparació i col.locació avaria 
escola st.Martí i lluminària Parc Borrell 330 165 21000

F19 2168 21/10/2019 217,80 37255349H

JORDI 
FONTQUERNI 
BAS

174/18 APELACION RECURSO CONT-ADM / 
SALA CONT-ADTVO TSJC S.3 BARCELONA / 
317/15 RECURSO CONTENCIOSO-ADMINIS 130 920 22604

F19 2397 18/11/2019 363,00 37255349H

JORDI 
FONTQUERNI 
BAS

199/18 APELACION RECURSO CONT-ADM / 
SALA CONT-ADTVO TSJC S.3 BARCELONA / 
199/14 RECURSO CONTENCIOSO-ADMINIS 130 920 22604

DG 400-19 
CCM 1126-
19 3/12/2019 1.148,00 P5800008D

CONSELL 
COMARCAL DEL 
MARESME

PRESTACIO DEL SERVEI DE L'OBSERVATORI 
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL 
MARESME 2019

740 433 22699
  3.339,91       

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de la següent factura, la qual ha 
estat informada 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 Data doc.

Import 
total Tercer Nom Text Explicatiu Aplicació

02 00000419 29/5/2018 578,21 B62145503 ELECTRICITAT 
BOQUET SL

Factura referent al pressupost núm. 01-
5700: corresponent a la millora de la 
il·luminació a l'accés pas subterrani 
C/Pascual

330 165 21000

Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipal pel seu 
coneixement i als efectes oportuns.” 

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=428.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions. 

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=598.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=428.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=598.0
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Atès que durant la intervenció del regidor Sr. Muns hi ha diversos talls de veu i no se l’entén, 
es transcriu literalment.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=647.0

Intervenció del Sr. Muns, en nom del grup CUP, que diu textualment: 
“La Candidatura d’Unitat Popular votem a favor d’aquest punt per poder posar-nos al dia 
amb el pagament de factures i així encarar un nou exercici lliure de factures pendents. 
Només demanem, tal com es va comentar a la comissió informativa amb la resta de grups, 
que hi hagi un control més eficient de les factures que s’han de pagar per part de totes les 
àrees de l’Ajuntament. No pot ser que s’encarreguin serveis a empreses i que no es reclamin 
les factures i s’informi d’aquestes a totes les àrees que els correspon. Fa falta un major 
control per part dels tècnics municipals. Si no ens passa amb el que ens hem trobat, 
intervenció no tenia coneixement d’aquestes factures i han aparegut una mica per sorpresa. 
Dit això, sabem que l’alcalde aplicarà les mesures necessàries per no tornar-nos a trobar 
amb situacions com aquesta.”

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=736.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=859.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=901.0

Intervenció del Sr. Alcalde comentant que en aquest cas no és pot imputar la responsabilitat 
a l’Ajuntament d’Arenys de Munt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=904.0

Incís de la Interventora municipal, dient que abandona el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1009.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1018.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=647.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=736.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=859.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=901.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=904.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1009.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1018.0
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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 dues abstencions de les 
regidores Sra. Vanesa Muñoz i Fernández i Sra. Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.

4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i exposa breument el seu contingut; tot seguit, llegeix 
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:

“Vista la providència d’Alcaldia, de data 5 de novembre de 2020 d’inici de la modificació de 
la Relació de Llocs de Treball per a l’any 2020 de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, per tal 
d’implementar les homologacions i millores dels complements de destí dels 5 subalterns, 
grup AP, del nivell 10 al nivell 12; i dels 11 administratius, grup C1, del nivell 16 al nivell 17; 
donat que els subalterns tenen els sous més baixos dins del personal municipal i donat que 
els administratius estan pendents de corregir la disfunció en les seves retribucions, tal i com 
va proposar la Diputació de Barcelona en la diagnosi de llocs de treball de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt de març de 2017; utilitzant el 0,30% addicional de la massa salarial, tal i 
com estableix el Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel que es van aprovar mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic per a l’any 2020.

Vist que el present procediment s’enquadra dins de la planificació de recursos humans que 
preveu l’article 69 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic – TREBEP -, i que, per tant, no es 
tracta d’una incorporació de nou personal, ni d’increment de places en plantilla, sinó d’una 
reordenació del personal mitjançant una modificació de la relació de llocs de treball per 
adequar-los a les necessitats de la corporació.

Vist que s’ha fet negociació en aquest sentit amb els representants sindicals del personal 
funcionari en reunió de data 9 d’octubre de 2020. 

Vist l’informe favorable de Recursos Humans 110/2020, de data 25 de novembre.
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CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS CONCEPTES RETRIBUTIUS

Tenint en compte que aquestes modificacions no seran executives fins que, per acord de Ple, 
s’incloguin aquests canvis a l’annex del personal del pressupost.

La Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball de l’any 
2020 de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, pel canvi de nivell dels 5 subalterns, grup AP, del 
nivell 10 al 12; i dels 11 administratius, grup C1, del nivell 16 al 17, segons el següent detall:

Segon.- Afegir aquestes modificacions singulars a l’Annex de Personal per al pressupost 
municipal de l’any 2021 de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.

Tercer.- Publicar aquest acord al BOPB, al tauler d’edictes i al web municipal, durant el 
termini d’un mes, per tal que els interessats puguin presentar al·legacions i suggeriments. En 
el cas que no se’n presenti cap, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva i es 
procedirà a la seva publicació.

Quart.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes oportuns.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1028.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1200.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1028.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1200.0
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Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1212.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1243.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1323.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1384.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1388.0

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

PART DE CONTROL

5. MOCIÓ DEL GRUP CUP EN DEFENSA DE LA UNITAT DE LA LLENGUA CATALANA. 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1390.0

El regidor Sr. Muns llegeix la moció següent:

“La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva d’una 
continuïtat lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seva 
diversitat, tal com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics habituals. 
Aquesta unitat lingüística no es veu en cap cas qüestionada per l’existència d’altres 
denominacions territorials, tradicionals o populars, com ara alguerès, valencià, mallorquí, 
menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fragatí. En tots els casos, aquestes denominacions 
alternatives es refereixen a la mateixa llengua, avui parlada per més de deu milions de 
ciutadans europeus. 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1212.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1243.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1323.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1384.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1388.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1390.0
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En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar que el català 
és la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de les Illes 
Balears, de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i d’Andorra.

Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de fragmentació 
per part d’algunes instàncies i institucions públiques fet especialment greu, atès que no 
només constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que hauria de ser 
orgullosament compartit pels estats i regions d’Andorra, Espanya, França i Itàlia, sinó, 
també, un menysteniment absolut del rigor científic i acadèmic dels experts en la matèria 
filològica.

En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la denominació 
de valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de pretext perquè 
l’advocacia de l’Estat considerés que la llengua pròpia d’aquest territori no és la mateixa que 
la de Catalunya o la de les Illes Balears. En el mateix sentit, diverses pàgines web 
d’organisme oficials com ministeris i altres ens estatals, ofereixen les opcions lingüístiques 
de català i valencià separadament –com si fossin llengües diferents–. Això suposa no només 
una despesa addicional i supèrflua sinó també un dany cultural injustificat. 

El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb naturalitat la unitat de la 
llengua catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels 
diversos governs dels territoris de llengua catalana. 

Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de poder 
comptar amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on el català és 
llengua oficial, quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui generar falses  
polèmiques a propòsit de la unitat de la llengua.

Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat total 
dels mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no és encara 
possible, més enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt similar. I, 
finalment, el fet de no assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques genera 
disfuncions com ara que els continguts audiovisuals doblats en català pels governs i 
televisions públiques dels diversos territoris no puguin compartir-se recíprocament, sinó que 
calgui, fins i tot, en alguns casos, doblar dues o tres vegades en diferents varietats dialectals 
els mateixos continguts, la qual cosa és especialment perjudicial en un sector clau per al 
foment de l’ús social del català entre les generacions més joves com és l’audiovisual.
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El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va reclamar la 
coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de la Llengua 
Neerlandesa: una comissió intergovernamental per a la coordinació de les polítiques 
lingüístiques; una comissió interparlamentària, per vetllar per la coherència entre les 
legislacions lingüístiques, i un consell de la llengua i de les lletres que agrupi les institucions 
acadèmiques i culturals més rellevants. Aquesta proposta, tanmateix, no s’ha fet mai 
realitat, de manera que la llengua catalana, i els seus parlants, continuen patint aquesta 
manca de coordinació política i administrativa. 

D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes 
Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia posar les bases 
d’una veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs d’aquests territoris però 
que, finalment, no s’ha materialitzat en polítiques públiques concretes.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt adopta els següents acords:

Primer.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi 
menystenir altres denominacions existents.”

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1410.0

Intervenció del Sr. Alcalde demanant al Sr. Muns que torni a llegir els acords perquè 
s’escolten entretallats:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1723.0

Intervenció del Sr. Muns, que torna a llegir la part dispositiva de la moció:
“Primer.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi 
menystenir altres denominacions existents.

Segon.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, 
tècnics o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial de 
poder viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística.

Tercer.- Instar al Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua 
catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar perquè 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1410.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1723.0
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cap institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el secessionisme 
lingüístic català en la seva activitat.

Quart- Notificar aquest acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, al Govern  de les 
Illes Balears i al Parlament de les Illes Balear, al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats i 
al Senat.” 

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1792.0

El Sr. Alcalde és disculpa per haver interromput la intervenció del Sr. Muns, i a continuació 
demana si hi ha intervencions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1858.0

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1870.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1948.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=2064.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=2133.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=2269.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=2320.0

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. 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1792.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1858.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1870.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=1948.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=2064.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=2133.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=2269.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=2320.0
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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 dues abstencions de les 
regidores Sra. Vanesa Muñoz i Fernández i Sra. Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.

6. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS ERC I JUNTS SOBRE EL COMPROMÍS AMB LA VIA 
UNILATERIAL COM A ÚNIC CAMÍ PER ASSOLIR LA INDEPENDÈNCIA DE 
CATALUNYA.

El Sr. Alcalde diu que en Junta de Portaveus s’ha decidit retirar aquesta moció, que no és 
llegirà ni es votarà, però sí que els regidors i regidores podran dir el que considerin envers 
la mateixa:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=2334.0

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=2472.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=2596.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=2765.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=2883.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=3189.0

Intervenció del Sr. Alcalde dient que un cop han parlat els portaveus, poden expressar la 
seva opinió els regidors o regidores que ho considerin:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=3410.0

Intervenció de la regidora Sra. Batista, del grup ERC:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=3430.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent reflexió personal:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=3502.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=2334.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=2472.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=2596.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=2765.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=2883.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=3189.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=3410.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=3430.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=3502.0
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7. MOCIÓ DEL GRUP PSC EN COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=3731.0

La regidora Sra. Castillo llegeix la moció següent:

“El 3 de desembre des de 1992 es celebra el Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat, després que així quedés instaurat per l'Assemblea General de les Nacions 
Unides per ajudar a visibilitzar de forma específica els obstacles i barreres que té aquest 
col·lectiu de persones, que a Catalunya quantifiquen en el 9% de la població.

Les persones amb discapacitat no són un grup homogeni i  no són diferents a la resta de les 
persones en quan a les seves aspiracions i desitjos. Són ciutadans i ciutadanes de ple dret i és 
obligació de totes les administracions eliminar les traves i barreres que impedeixen la seva 
plena participació en la societat en què vivim.

En aquests moments on la pandèmia de la COVID-19 ens està colpejant amb duresa i on les 
conseqüències de les mesures de contenció de la malaltia ens han submergit en un crisi 
econòmica i social sense precedents, com a societat hem d’estar molt amatents a l’efecte 
que les restriccions poden causar en la ciutadania, sobretot en els col·lectius més 
vulnerables i fer tot el possible per pal·liar-ne els efectes nocius. En aquest sentit convé 
recordar que l’OMS  ja des del mes de març va alertar que les persones amb discapacitat són 
un grup especialment vulnerable, amb un major risc de contagi que la població general i va 
alertar sobre les dificultats concretes que poden tenir, entre les que volem destacar:

- Barreres a l’hora de posar en pràctica mesures d’higiene bàsiques, com ara rentar-se 
les mans (els lavabos o piques poden ser-los físicament inaccessibles, o bé una 
persona podria tenir dificultats a l’hora d’ajuntar les mans i fregar-se-les bé).

- Dificultat a l’hora de distanciar-se socialment, ateses les seves necessitats d’ajuda 
addicionals (o perquè estan internats en alguna institució).

- Restriccions per poder tocar coses per obtenir informació de l’entorn o bé ajuda 
física.

- Barreres a l’hora d’accedir a la informació sobre salut pública.

Així mateix adverteix que les persones amb discapacitat i les seves famílies també podrien 
quedar afectades d’una manera desproporcionada pel brot a causa d’una interrupció greu 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=3731.0
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dels serveis dels quals depenen i per tant, demana que es prenguin les mesures oportunes 
des de les administracions competents.

Convé recordar també que l'Assemblea General de les Nacions Unides estableix mesures, 
tant de no discriminació com d'acció positiva, que els estats han d'implantar per garantir que 
les persones amb discapacitat puguin gaudir dels seus drets en igualtat de condicions com la 
resta de persones.

També aspira a potenciar el respecte per la dignitat humana, la igualtat i la llibertat personal, 
tot propiciant la inclusió social basant-se en determinats principis: vida independent, no 
discriminació, accessibilitat universal, normalització de l’entorn i diàleg civil, entre d’altres. 

El 2013 es va aprovar la Llei General de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió 
social, que pretenia garantir les condicions bàsiques de no discriminació i accessibilitat 
universal.

Tanmateix, a Arenys de Munt hi ha 513 persones amb discapacitats diverses, de les quals 
145 persones ho són de discapacitat física motòrica, 116 no motòrica, 25 visual, 33 auditiva, 
69 intel·lectual, 89 de salut mental, 22 múltiple física intel·lectual, 14 sense concreció del 
tipus.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal del PSC d’Arenys de Munt proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords:

Primer.- Tenir en compte, si és possible, elaborar un pla d’acció i atenció a la discapacitat 
que contempli les especials circumstàncies en què ens trobem per efecte de la COVID-19, 
buscant la implicació de tots els actors socials implicats.

Segon.- Fomentar de forma efectiva i integrada l’accessibilitat universal, sobretot pel que fa 
a l’urbanisme, la mobilitat i a l’accés als serveis públics.

Tercer.- Donar suport a la promoció de l’associacionisme vinculat a les persones amb 
discapacitat.

Quart.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a les organitzacions 
municipalistes FMC i ACM i les entitats i organitzacions de persones amb discapacitat del 
municipi.” 
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Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=3752.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=4043.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=4061.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=4117.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=4207.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=4270.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=4363.0

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

8. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’AUDITORIA 1/2020, EMÈS PER LA INTERVENCIÓ 
MUNICIPAL, SOBRE ELS COMPTES ANUALS DE GUSAM DE l’EXERCICI 2019.

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=4374.0

“Es dona compte al Ple de Informe d’auditoria 1/2020 de data 3/11/2020 emès per la 
Interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Munt sobre els comptes anuals de GUSAM de 
l’exercici 2019 (exp. 2163/2020). 
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D’acord amb l’article 220.4 del RDLegislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 36.1 del RD 
424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del 
sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha de remetre els informes definitius de control 
financer al gestor directe de l’activitat economicofinancera controlada i al President de 
l’entitat local, així com, a través d’aquest últim, al Ple per al seu coneixement, amb la 
finalitat d’informar a la corporació dels informes de control financer definitius derivats de les 
actuacions de control prèviament planificades.

En compliment del previst en el Pla anual de control financer per a l’exercici 2020 aprovat 
per la Intervenció, s’ha realitzat l’auditoria sobre els comptes anuals de GUSAM de l’exercici 
2019, i el resultat del control efectuat ha estat l’informe d’auditoria 1/2020, del que es dona 
compte.

L’esmentat informe és definitiu, després d’haver sotmès l’informe provisional a un període 
d’al·legacions de 15 dies. Sobre el mateix es va efectuar la subsanació d’un error no essencial 
en data 24/11/2020, essent aquesta la versió que obra en l’expedient.”

9. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’AUDITORIA 2/2020, EMÈS PER LA INTERVENCIÓ 
MUNICIPAL, D’AUDITORIA DE COMPLIMENT DE GUSAM DE l’EXERCICI 2018.

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=4440.0

“Es dona compte al Ple de Informe d’auditoria 2/2020, de data 4/12/2020, emès per la 
Interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, d’auditoria de compliment de GUSAM de 
l’exercici 2018 (exp. 2293/2020).

D’acord amb l’article 220.4 del RDLegislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 36.1 del RD 
424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del 
sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha de remetre els informes definitius de control 
financer al gestor directe de l’activitat economicofinancera controlada i al President de 
l’entitat local, així com, a través d’aquest últim, al Ple per al seu coneixement, amb la 
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finalitat d’informar a la corporació dels informes de control financer definitius derivats de les 
actuacions de control prèviament planificades.

En compliment del previst en el Pla anual de control financer per a l’exercici 2020 aprovat 
per la Intervenció, s’ha realitzat l’auditoria de compliment de GUSAM de l’exercici 2018, i el 
resultat del control efectuat ha estat l’informe d’auditoria 2/2020, del que es dona compte.

L’esmentat informe és definitiu, després d’haver sotmès l’informe provisional a un període 
d’al·legacions de 15 dies.”

10. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE CONTROL PERMAMENT 23/2020, EMÈS PER 
LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL, SOBRE EL COMPLIMENT EN MATÈRIA DE 
MOROSITAT DE L’EXERCICI 2019.

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=4549.0

“Es dona compte al Ple de Informe de control permanent 23/2020 de data 10/12/2020 emès 
per la Interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Munt sobre el compliment en matèria de 
morositat de l’exercici 2019 (exp. 2345/2020).

D’acord amb l’article 220.4 del RDLegislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) i l’article 36.1 del RD 424/2017, 
de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector 
públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha de remetre els informes definitius de control 
financer al gestor directe de l’activitat economicofinancera controlada i al President de 
l’entitat local, així com, a través d’aquest últim, al Ple per al seu coneixement, amb la 
finalitat d’informar a la corporació dels informes de control financer definitius derivats de les 
actuacions de control prèviament planificades.

En compliment del previst en el Pla anual de control financer per a l’exercici 2020 aprovat 
per la Intervenció, s’ha realitzat l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de 
morositat de l’exercici 2019, i el resultat del control efectuat ha estat l’informe de control 
permanent 23/2020, del que es dona compte.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=4549.0
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L’esmentat informe és definitiu, després d’haver sotmès l’informe provisional a un període 
d’al·legacions de 15 dies, i recull les al·legacions formulades per l’anterior Interventora, la 
Sra. Ginestà, de les quals també se’n dona compte d’acord amb l’article 220.4 del TRLHL.”

11. DESPATX D’OFICI 

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=4662.0

“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 411 a la 472, ambdues incloses, 
des del 16/11/2020 al 13/12/2020: 

- Resolucions en matèria d’economia: 24
- Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local:  3
- Resolucions en matèria de personal: 4
- Resolucions en matèria de contractació: 27
- Resolució en matèria de representació legal: 1
- Resolució en matèria d’aprovació de projectes: 1
- Resolució en matèria de gestió de serveis: 1
- Decret 452/2020, de data 4 de desembre de 2020, de nomenament dels membres del 

Consell de la Gent Gran.

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 16/11/2020 al 13/12/2020, en matèria 
de:
- Obres menors: 1
- Seguretat: 4
- Espais: 1
- Sanitat (Cementiri): 1
- Salut: 2
- Contractes menors:  1”

Per urgència, i per acord en la Junta de Portaveus, s’inclou a l’ordre del dia el següent punt: 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=4662.0
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RENÚNCIA A L’ACTA DE REGIDOR DEL SR. LLUÍS CAMPASOL I TERRATS I PROPOSTA DE 
NOMENAMENT DEL SR. SANTIAGO MORELL I CAPELLERA

Intervenció del Sr. Alcalde introduint el punt i llegint la proposta: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=4731.0

“Atès que el regidor del grup JUNTS, senyor Lluis Campasol i Terrats, ha presentat, per escrit, 
en data 16/12/2020, la seva renúncia voluntària a l’acta de regidor de l’Ajuntament d’Arenys 
de Munt,

Atès que, comprovada la documentació electoral del passat 24/05/19, al següent de la llista 
electoral, és el Sr. Santiago Morell i Capellera i ha manifestat que accepta el càrrec,

Atès el que preveuen els articles 19.1. l) i 182 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, de 
règim electoral general, en relació a la substitució de càrrecs representatius locals, atribuint-
se a la Junta electoral central l’expedició de credencials als regidors en cas de vacants per 
renúncia quan hagin finalitzat els seus mandats les Juntes Electorals de Zona, en relació al 
procés electoral de renovació de càrrecs municipals, com és el cas.

Atès el que regula la instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta electoral central, sobre  
substitució dels càrrecs representatius locals, on s’estableix com efecte de la renúncia, la 
pèrdua del càrrec de regidor, havent de prendre raó el ple municipal i indicar el nom de la 
persona a la que correspongui cobrir la vacant, de forma prèvia a la tramitació de l’expedient 
a la Junta Electoral Central.

Es proposa al Ple

Primer.- Prendre coneixement de la renúncia voluntària al càrrec de regidor de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt del senyor Lluís Campasol i Terrats, que es fa efectiva en aquest acte.

Segon.- Donar trasllat de l’expedient corresponent de la substitució del senyor Lluís 
Campasol i Terrats a la Junta Electoral Central sol·licitant que expedeixi credencial a favor del 
darrer proclamat en la llista electoral del grup Junts per d’Arenys de Munt, senyor Santiago 
Morell i Capellera.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns.”

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=4731.0
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Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=5004.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant-li les gràcies i demanant si hi ha intervencions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=5347.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=5375.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=5434.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=5626.0

Intervenció de la regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=5763.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=5803.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=5847.0

Continuació de la intervenció del regidor Sr. Castillo, atès que hi ha hagut un tall en la seva 
intervenció: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=5925.0

Intervenció del regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=5975.0

Intervenció de la regidora Sra. Batista:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6039.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6067.0

PRECS I PREGUNTES
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12. PREC DEL GRUP CUP PER FER UN CONSELL DE POBLE MONOGRÀFIC  
INFORMATIU SOBRE ELS SECTORS B3 I B5.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent: 
“Arenys de Munt té diverses zones que es poden desenvolupar, unes d’aquestes són els 
sectors de Can Zariquei i Roals. No totes les veïnes del municipi estan al corrent de la història 
que hi ha al darrere i de tot el que s’ha viscut com l’especulació urbanística de sòl i la crisi de
l’habitatge que han entorpit i enterbolit tota mena d’estratègies plantejades fins al dia 
d'avui.
Roals és un maldecap que es va arrossegant des de fa més d’una dècada i a la qual s’hi ha de
posar solució de manera enginyosa però també intel·ligent.
Des de la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt participem de la contractació per 
procediment obert simplificat de la licitació del servei de redacció de la modificació puntual 
de PGO dels sectors B3. Can Zariquei i sector B5. Roals, i projecte de reparcel·lació del polígon 
industrial els roals. En tant que aquesta contractació ja està en marxa i, si els tempos són els 
previstos, es podrà fer abans d’acabar el 2020, creiem que seria molt important que la 
població d’Arenys de Munt estigués informada del futur d’aquestes zones del municipi. Ens 
trobem que un cop se’ns presenti el projecte de reparcel·lació i de la modificació de la PGO ja 
hi haurà el tret de sortida per començar a desenvolupar la zona.
Qualsevol canvi urbanístic afecta les vides de vilatans i vilatanes. El desenvolupament 
d’aquestes zones serà un impacte molt gran per la vida de les arenyenques, ja que 
transformarà completament l’Arenys de Munt que avui coneixem, amb una entrada al nostre 
terme municipal completament diferent de la vista.
És per aquests motius que volem traslladar al govern i a la regidoria d’Urbanisme un prec al 
respecte:

- Que es faci un Consell de Poble monogràfic de caràcter informatiu i consultiu sobre els 
sectors B3 i B5.

o Fer-lo de manera telemàtica on només puguin intervenir l’alcalde i regidories 
implicades, els i les tècniques i persones convidades que siguin coneixedores 
de la problemàtica perquè l’han viscut com a polítics, tècnics o membres de 
GUSAM.

o Que les persones participants puguin enviar els precs i preguntes fins 24 hores 
abans del Consell de Poble per tal de facilitar la participació de les veïnes de 
manera telemàtica.

o No retardar aquest Consell de Poble informatiu fins que es pugui fer de 
manera presencial, ja que no sabrem quan serà això veient els indicadors de la 
COVID19.
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o Explicar de manera detallada d’on esdevé la problemàtica, quin 
desenvolupament hi ha hagut i com s’encara per mirar de posar-li solució.”

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6114.0

Intervenció de la regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6278.0

13.  PREC DEL GRUP CUP PER IMPULSAR DES DE L’AJUNTAMENT UNA 
CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ LINGÜÍSTICA ENTRE JOVES I ADULTS. 

El regidor Sr. Muns formula el prec següent: 
“Reprenent el fil de la moció de Plataforma per la Llengua en defensa de la unitat de la 
llengua catalana que hem presentat, volem seguir incidint en el tema sobretot després de 
veure les reflexions que es presenten des de “l’Informe Cat 2020, 50 dades sobre la llengua 
catalana1” emès per Plataforma per la Llengua (l’ONG del català) i tot veient les dades 
recollides a l’Enquesta d’Usos Lingüístics2.
Com es pot veure en aquests informes que apareixen any rere any, la llengua catalana està 
disminuint cada vegada més. Aquest fet es deu a moltes variables: el poc interès de la 
Generalitat de Catalunya per impulsar una Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
potent que aposti per continguts 100% en català i de gran qualitat (per exemple recuperant 
el canal 3XL i no tolerant l’ús del castellà a cap canal o emissora per part de tertulians que 
són bilingues), la falta d’interès per part de les administracions a promocionar l’ús de la 
llengua catalana a tots els nivells laboral, espais de salut, amb l’economia, des de l’educació, 
etc.
A Catalunya ens estem creient el relat del bilingüisme que ens imposen des de diverses 
esferes, però no veiem que això és un procés de substitució lingüística que ja està engegat. 
Només cal preguntar a persones expertes de llengua per adonar-nos que el castellà ja 
trepitja fort substituint la llengua catalana de diversos àmbits de la vida.
Cal escoltar més a persones com la catedràtica i lingüista Carme Junyent per tal d’adonar-nos 
que la realitat és molt crua.
Potser, des d’Arenys de Munt ens pot semblar una mica exagerat dir que el català està 
desapareixent perquè al nostre municipi la llengua catalana ens pot semblar la llengua 
predominant, però caldria fer un estudi per determinar si aquesta realitat no està esbiaixada. 
Des del moment en què els infants i les persones joves es queden sense referents de qualitat 

1 https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/informecat-2020_267_11_2406.pdf
2 https://www.nuvol.com/llengua/llengua-i-demografia-les-dades-de-ultima-enquesta-dusos-linguistics-134994

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6114.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6278.0
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en llengua catalana pel que fa als seus interessos d’entreteniment com són canals de 
televisió, YouTube i plataformes d’entreteniment com Netflix o Amazon Prime, ja tenim una 
gran batalla perduda. El fet que grups de persones adultes també canviïn d’idioma perquè no 
es discrimini una persona nouvinguda que parla castellà, també és una problemàtica. Totes 
aquelles accions quotidianes que fem on substituïm el català pel castellà en un àmbit o altre 
són conseqüències del procés de substitució lingüística que patim. Només cal que fem 
l’exercici d’escoltar les converses a diferents zones del municipi, en comerços, als carrers, als 
patis de les escoles i sobretot entre les persones joves. El català perd presència.
És degut a aquestes consideracions, que potser es poden considerar alarmistes, però són, 
malgrat que ens pesi reconèixer-ho, la crua realitat, que l’Ajuntament de Valls va organitzar 
una campanya molt potent per sensibilitzar les persones joves pel que fa als usos lingüístics . 
L'única manera de revertir la situació lingüística que patim és parlant i utilitzant el català a 
tots els àmbits, resistint-nos a substituir la nostra llengua. Si la llengua mor, la cultura cau al 
seu darrere.
És per aquest motiu que volem traslladar un prec al govern perquè engegui una campanya de 
conscienciació lingüística entre joves i adults similars a la de l’Ajuntament de Valls; i que 
traslladi aquesta preocupació a la resta d’Ajuntaments a través dels òrgans de reunió que hi 
ha entre alcaldes i regidories. Van adjuntar diversos cartells.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6327.0

Intervenció del Sr. Alcalde dient que no s’ha sentit el prec perquè la connexió no es bona:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6530.0

Intervenció del Sr. Muns tornant a llegir la part final del prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6686.0

Intervenció del regidor delegat de Comunicacions, Sr. Coll, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6716.0

14. PREC DEL GRUP CUP PER CONÈIXER EL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 
D’HABITATGE.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent: 
“Des de la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt hem presentat diversos precs, 
preguntes i mocions en matèria d’habitatge perquè creiem que és una de les problemàtiques 
més importants a posar fil a l’agulla durant aquesta legislatura.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6327.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6530.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6686.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6716.0
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Des de la regidoria d’Habitatge se’ns va comunicar a un Ple que s’havia apostat per redactar 
un Pla d'Acció Municipal d'Habitatge (PAMH), un document que serà l’estratègia per assolir 
un Parc d’Habitatge de Lloguer Social a Arenys de Munt.
El dia 1 de juny de 2020 l’Oficina d’Habitatge va lliurar el PAMH a l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt tal com informa la web de la Diputació de Barcelona. Des de la CUP creiem que seria 
molt interessant que la ciutadania arenyenca pogués accedir al PAMH i conèixer la detecció 
feta i l'estratègia que se seguirà.
Així doncs preguem al govern municipal i en concret a la regidoria d’habitatge que presentin 
el PAMH a la ciutadania i el pengin a la web de l’Ajuntament tot creant una pestanya 
específica per la regidoria d’Habitatge.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6825.0

Intervenció de la regidora delegada d’Habitatge, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6907.0

15. PREC DEL GRUP CUP PER SABER QUAN ES COMPTARÀ AMB LES VEÏNES, 
ENTITATS I PARTITS POLÍTICS PER DISSENYAR EL PLA D’USOS DEL CENTRE 
CÍVIC .

El regidor Sr. Muns formula el prec següent: 
“No els vindrà de nou si exposem que el Centre Cívic que s’està construint no està recolzat 
per la majoria de la població arenyenca, ja que cada u té unes prioritats diverses. Ara bé, 
l’aposta política que fan el grup municipal i el regidor no adscrit que formen el govern 
sempre ha estat el d’impulsar el Centre Cívic.
Des de la Candidatura d’Unitat Popular hem dit reiterades vegades que no és el què sinó el 
com i que el fet no fa la cosa. Per nosaltres no hi ha marxa enrere perquè a l’estat en què es 
troba el Centre Cívic no es pot deixar a mitges, però sí que potser es pot alentir el seu 
desenvolupament fins que sapiguem ben bé per què ens servirà. Són diverses les voltes que hi 
ha hagut amb el Centre Cívic i veiem que només des del Govern municipal se sap el què hi
anirà a dins. Ara bé, des de l’oposició hem fet diverses propostes i sobretot la CUP reclamem
que s’escolti les veïnes del municipi pel que fa a les seves necessitats reals.
Nosaltres, igual que vostès, volem un Centre Cívic dinàmic i que generi sinergies entre 
entitats, però això no neix d’avui per demà del no-res. Ens cal una direcció autònoma que 
aposti per gestionar el Centre Cívic. No demanem que es faci un concurs perquè sigui una 
entitat privada qui el gestioni, com fan molts altres Ajuntaments, sinó que hi hagi una gestió 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6825.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6907.0


    

     

_____

pública directa, però autònoma perquè el Centre Cívic sigui motor de canvi hi hagi qui hi hagi 
a l’Ajuntament.
Així mateix, reclamem que es refrendi amb la ciutadania arenyenca després d’un ampli 
procés participatiu amb els seus corresponent: exposició, debat i votació, el que doni per bo 
el Pla d’Usos del nou equipament municipal.
Creiem que faltaria escoltar les veïnes del poble per saber si realment volen que la Planta 
Baixa es destini a X o a Y. Potser el que necessiten és que provisionalment la Biblioteca 
Antònia Torrent es traslladi al Centre Cívic perquè quan GUSAM tingui les noves oficines no 
tindria sentit seguir utilitzant l’actual edifici amb problemes greus i diversos. O potser les 
veïnes creuen que cal dotar el Centre Cívic d’aules adequades a les necessitats del Centre de
Formació d’Adults Enric Camón en comptes de l’Aula de Música, la qual no és un servei 
municipal com sí que és el CFA. O si s’ha de traslladar al Centre Cívic l’Espai Jove, caldrà saber 
quines són les necessitats d’espais reals que tenen els i les joves del nostre municipi; tot 
tenint en compte la necessitat d’observar Espais Joves d’altres municipis, com per exemple 
l’Espai Jove del barri de Cerdanyola de Mataró que està completament adaptat a les 
necessitats de la població del seu barri. Sabem el que necessiten les persones que seran
usuàries d’aquests espais?
És per tots aquests motius expressats que volem preguntar al govern municipal quan s’obrirà 
la fase de propostes per tal de definir els usos del Centre Cívic entre arenyenques i 
arenyenques, entitats i partits polítics; i volem aprofitar que si es fa aquest procés de 
propostes, es faci amb totes les garanties de processos participatius d’èxit (sense presses, 
amb un debat profund en el si de diversos Consells de Poble i altres ens, i amb un referèndum 
posterior).”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6985.0

Intervenció de la regidora delegada d’Ensenyament i Cultura, Sra. Vila, donant resposta a la 
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=7188.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent un incís:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=7504.0

16. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE CAN COMULADA.

El regidor Sr. Campasol formula la pregunta següent: 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=6985.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=7188.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=7504.0
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“Ara que fa poc se’ns ha presentat el pla d’actuació municipal per aquesta legislatura, veiem 
que en el PAM 2015-2019, es va assolir un dels seus ítems que era “Aconseguir la titularitat 
municipal de la finca Can Comulada, a Torrentbó, per destinar-la a espai polivalent.” 
A part de la publicitat que se’n va derivar, voldríem conèixer l’estat actual, si hi ha 
previst fer-hi quelcom, o si actualment té algun cost pel nostre municipi?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=7637.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=7686.0

Intervenció del Sr. Alcalde disculpant-se per les interferències que hi ha en la 
retransmissió del Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=7803.0

17. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LA IL.LUMINACIÓ DE CAN JALPÍ.

La regidora Sra. Moré formula la pregunta següent: 
“Podem semblar reiteratius en algunes preguntes, i realment les hem fet forces vegades, 
sempre amb la resposta que està controlat i que s’hi posarà remei. La il·luminació del parc de 
Can Jalpí, per dir un espai, segueix essent molt minsa; només cal anar a caminar pel passeig 
marítim d’Arenys de Mar o Canet, per veure que la il·luminació és correcte i dona molta més 
sensació de seguretat. 
Preguem que es pugui implementar una il·luminació que garanteixi una correcte visibilitat 
així com millorar la seguretat.” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=7833.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=7877.0

18. PREC DEL GRUP JUNTS PER MILLORAR LA PARADA DE BUS DEL PONT.

LA regidora Sra. Devesa formula el prec següent: 
“Sí, justament un altre prec que ja l’hem sentit més d’un cop i crec que des de totes les 
formacions polítiques. 
Fins i tot, l’octubre de 2018, vostès mateixos deien que estudiarien la possibilitat de posar 
uns laterals a la parada. 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=7637.0
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Doncs bé, voldríem saber si ja han acabat l’estudi, però malauradament a aquestes alçades 
creiem que els usuaris que estan patint el fred o la pluja, agrairien que es realitzés alguna 
actuació immediata.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=8052.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=8091.0

19. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LA MOCIÓ PRESENTADA EL 14/4/2016, 
APROVADA PER UNANIMITAT, DEMANANT ALMENYS UN PARC INFANTIL 
ACCESSIBLE PER QUALSEVOL TIPUS DE DISCAPACITAT, EN EL TERMINI DE 2 
ANYS.

El regidor Sr. Campasol formula la pregunta següent: 
“El passat 3 de desembre era el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat que té 
com a objectius sensibilitzar l'opinió pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat i 
promoure la presa de consciència pel que fa als beneficis que generaria la integració de les 
persones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i 
cultural. 
Es va il·luminar la façana de l’ajuntament i és un gest que agraïm, però també és cert que cal 
implementar moltes més mesures. En aquest sentit, volem destacar que el 14 d’abril de 2016 
es va aprovar per unanimitat la moció que vàrem presentar demanant que en el termini de 2 
anys, es pogués tenir almenys un parc infantil accessible per qualsevol tipus de discapacitat. 
Han passat més de 4 anys i l’any passat també els hi vàrem recordar mitjançant un prec; 
podem veure com no s’ha fet res. Voldríem saber novament si hi ha intenció de fer-ho o la 
resposta serà com l’anterior on se’ns va dir que era massa car.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=8234.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=8380.0

Intervenció de la regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=8396.0
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20. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE QUANTS VETLLADORS/ES, PERSONAL 
ESPECIALITZAT HI HA A LES ESCOLES I INSTITUT PER ATENDRE LES 
NECESSITATS DELS ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS.

La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“En moltes escoles i instituts del país: falten vetlladors que atenguin els nens i nenes amb 
necessitats educatives especials (NEE), que són els que tenen discapacitats físiques o 
intel·lectuals i també trastorns de conducta o malalties minoritàries. La situació és 
especialment evident després que l’any passat s’aprovés definitivament el decret que regula 
el model d’escola inclusiva a Catalunya perquè tots els alumnes amb NEE tinguin accés a una 
escola ordinària, tal com recull la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat. 
Aquesta premissa d’escola inclusiva queda perfectament recollida en la nova llei d’educació 
anomenada Lomloe o “ley Celáa”.
Una de les seves novetats és la que fa referència a l’Educació Especial, on diu:
“Es fixa el termini de 10 anys perquè els centres ordinaris hagin de tenir recursos per a 
atendre els alumnes amb discapacitat. Les administracions donaran suport als centres 
d'Educació Especial per a alumnes que requereixen atenció molt especialitzada”.
Per acompanyar aquests infants, s’estableix que escoles i instituts disposin de recursos 
humans -des de tutors fins a especialistes d’orientació educativa, hores d’atenció a la 
diversitat/discapacitat o fisioterapeutes- que els ajudin en temes d’higiene personal, 
mobilitat i desplaçaments, regulació del comportament o seguretat. 
El problema és que en els últims anys el nombre d’hores de vetlladors que contracta el 
departament d’Ensenyament no ha crescut al mateix ritme que ho ha fet el nombre d’infants 
diagnosticats amb trastorns de dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) o de l’espectre 
autista. És a dir: gairebé hi ha els mateixos recursos mentre el nombre de nens que s’han 
d’atendre ha crescut exponencialment. 
Entenem que des de l’Administració local, des de els Ajuntaments, s’ha de fer força 
demanant al departament d’Ensenyament que compleixi amb els decrets que ella mateixa 
dictamina i amb el que diu la Llei. I entenem que els Ajuntaments són els millors coneixedors 
de les necessitats per a que determini consignació pressupostària.
Per tot això el PSC vol preguntar:
Quants alumnes amb NEE hi ha a cadascuna de les dues escoles públiques i a l’Institut 
Domènec Perramón?
Quants vetlladors/es hi ha a cada centre, quants especialistes en atenció a aquests alumnes 
hi ha?
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Quin és el vostre Pla d’acció per tal de tenir el nombre adequat de personal especialitat per 
atendre les necessitats d’aquests alumnes? Quantes vegades ha reclamat o ha fet gestions 
per tal de tenir personal suficient a les nostres escoles i a l’institut?
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=8548.0

Intervenció de la regidora delegada d’Ensenyament, Sra. Vila, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=8729.0

21. PREGUNTA DEL GRUP PSC PER SABER COM HAN PENSAT FER O SUBSTITUIR 
LA CAVALCADA DE REIS AQUEST ANY EXCEPCIONAL 2020.

La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“La Covid-19 ens ha obligat i ens obliga a fer multituds de canvis a les nostres vides, 
activitats, relacions socials i en tots sentits. Hem hagut de deixar de fer reunions presencials, 
anul·lar festa major, activitats, projectes, etc.
Properament se celebra un dels actes més significatius que anualment va adreçat als infants, 
es tracta de la Cavalcada de Reis.
Volen saber si han repensat com fer  la Cavalcada de Reis del 2021 per tal d’evitar 
aglomeracions que facilitin la propagació del virus. 
Algunes municipis ja han anunciat que suspendran la cavalcada tradicional –amb les 
carrosses passejant pels carrers i els Reis i els patges repartint caramels– i la substituiran per 
una altra mena de celebració. 
Volem preguntar què faran vostès, com han pensar substituir-la o quina altra acció adreçada 
als infants d’Arenys de Munt faran?
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=8919.0

Intervenció del regidor delegat de Festes, Sr. Coll, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=8989.0

22. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LA EFECTIVA EXECUCIÓ DE LES PARTIDES 
ACORDADES A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 10/2020.

La regidora Sra. Muñoz formula la pregunta següent:
“Atès que al Ple de Juliol de 2020, varen aprovar la modificació de crèdits núm.10/2020, per 
un import de 4.143.807,47 euros.
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Atès que a l’anomenat moment ja vàrem platejar, i d’aquí el nostre vot no favorable a 
aquesta, que ens semblava una modificació de crèdits poc realista y agosarada, més tenint 
en compte la actual situació de moltes famílies del nostre municipi. 
Atès que tot i tenir romanent existia el risc de poder veure’ns abocats a un nou Pla Econòmic 
Financer. 
Els preguntem: 
Quines partides s’han aconseguit realment executar a banda de les amortitzacions de 
préstecs, complements salarials, o dotació de materials diversos a diferents serveis 
municipals? Per quins imports?
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=9183.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=9229.0

23. PREC DEL GRUP PSC PER A LA RECUPERACIÓ DEL PROJECTE DE PREVENCIÓ 
DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE, SEXUAL i LGTBI FÒBIES AL MUNICIPI. 

La regidora Sra. Muñoz  formula el prec següent:
“Recentment es va celebrar el 25 de novembre, dia internacional contra la violència sobre les 
dones. No obstant això, al Ple de Juliol varen acordar vostès com a govern la partida 
pressupostaria que hagués permès el crear un projecte de prevenció de situacions de 
violència de gènere al nostre municipi. 
Atès que considerem que la violència sobre les dones es una xacra i problema d’ordre públic, 
on s’ha demostrat que l’Administració local hi pot tenir un paper molt rellevant, no només 
actuant davant l’esclat d’un  cas de violència, sinó sobretot en matèria de prevenció, i que 
aquesta qüestió no pot quedar relegada a un dia a l’any. 
Atès que sostenim que cal un projecte de prevenció no només en casos de violència de gènere 
sinó també en casos de altres tipus de violència com la sexual, contra LGTBI fòbies, entre 
altres. 
Els demanem la creació del projecte de prevenció de violència de gènere, sexual i LGTBI 
fòbies a fi de tenir un protocol i un sistema d’actuació preventiva a nivell municipal. 
Moltes gràcies” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=9475.0

Intervenció de la regidora delegada d’Igualtat i LGTBI, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=9550.0
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_____

24. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Alcalde introdueix el punt i demana si hi ha alguna qüestió a fer.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=9754.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz sobre l’últim prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=9782.0

Intervenció de la regidora Sra. Gros donant resposta a la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=9831.0

Intervenció del regidor Sr. Muns sobre el centre cívic:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=9875.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila donant resposta al regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=10037.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre el llistat de despeses que demana la regidora Sra. Muñoz en 
relació amb la modificació de crèdits i donant per acabat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887655204a017660f8c964002f?startAt=10110.
0

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