ACTA NÚMERO 6/2020
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores del dia divuit de juny de dos mil vint, es
reuneixen a la Masia Can Borrell, 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.
El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom i diu que el Ple es fa a porta tancada, però es pot
seguir pel canal de Youtube de l’Ajuntament.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=1.0

PART DISPOSITIVA
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14/05/2020.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=13.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el Ple.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 7/2020.
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:
“Vist que per providència d’alcaldia, de data 02/03/2020, es va iniciar l’expedient de
responsabilitat patrimonial núm. 584/2020, demanada per part de NUCLI ADVOCATS SLP, en
representació dels senyors Jose Hernández Alonso i Marta i Carlos Hernández Estrada, com a
conseqüència de la mediació contenciosa validada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.
5 de Barcelona, en referència a la Sentència núm. 1118/2009, de data 11 de novembre de
2009, de la Secció Cinquena del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en

_____

recurs d’apel·lació 1416/2007, per la qual s’anul·la l’acord d’adjudicació a la mercantil “Hijos
de Sotero Hernández SL” el solar situat al Passeig Vallvidrera, número 12 d’Arenys de Munt,
avui propietat – com s’ha indicat – dels aquí reclamants i la Sentència de la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 25 de
novembre de 2014, sobre la legalitat de la construcció de l’habitatge en el mateix solar, pel
qual s’arribava als següents acords:
a) L’adquisició per part de la Sra. Núria Carreras Roura de la parcel·la ubicada al
Passeig Vallvidrera 12, així com de la construcció existent. L’execució d’aquest acord
comportarà la plena execució de les sentències ressenyades en fer desaparèixer el
tercer de bona fe que ha dificultat fins ara el compliment d’aquestes.
b) La renúncia de la Sra. Roura a formular cap reclamació a l’Ajuntament d’Arenys de
Munt en concepte de responsabilitat patrimonial en relació amb cap dels
procediments contenciosos-administratius indicats, i l’obligació de desistir de totes les
accions civils en curs.
c) L’acabament convencional del procediment de responsabilitat patrimonial iniciat
per aquesta part en data de 28 d’octubre de 2019, fixant-se una indemnització que
inclogui els següents conceptes:
4.1.- L’import que resulta de la diferència que abona la Sra. NÚRIA ROURA
CARRERAS al Sr. JOSÉ HERNÁNDEZ ALONSO en concepte de compravenda del
sòl i edificació de la finca ubicada al carrer Vallvidrera núm. 12 d’Arenys de
Munt i l’import del sòl i l’edificació de la referenciada finca que consta en el
informe pericial emès, en data 1 d’octubre de 2019, per l’arquitecte Sr. Jordi
Duatis i Puigdollers.
4.2.- L’increment del 5% corresponent al premi d’afecció de l’import total de la
finca establert en l’informe pericial, de data 1 d’octubre de 2019, emès per
l’arquitecte Sr. Jordi Duatis i Puigdollers, en aplicació analògica de la Llei
d’Expropiació Forçosa, tal com pacíficament es ve aplicant pels nostres
Tribunals a tot procediment expropiatori i reparcel·latori, com a resultat de la
privació forçosa del bé el qual, estant en poder del Sr. Hernández deixarà de
pertànyer al seu patrimoni en contra de la seva voluntat.
4.3.- I, per últim, l’import que ve aplicant la Sala de Contenciós-Administratiu de
Tribunal Superior de Justícia – a títol d’exemple la Sentència núm. 395/2018, de
_____

data 14 de maig de 2018 –, en concepte de danys morals, pel dany o patiment
com a resultat de la pròpia pendència de l’enderroc sobre l’edificació, per cada
any transcorregut des de la data de la Sentència que declara la nul·litat de la
llicència d’obres per a cadascun dels titulars dominicals que constin en el
Registre de la Propietat fins el dia d’avui.
Com a conseqüència de l’anterior, la quantificació de la indemnització per
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament d’Arenys de Munt en 375.000,00 euros,
desglossats en els següents conceptes i imports totals:
 La diferència entre la valoració del sòl i l’edificació que consta en la pericial emesa en
data 1 d’octubre de 2019 en el marc del procés de mediació, i el preu de compra
venta que s’obliga a pagar l’adjudicatària judicial del solar, la Sra. Núria Roura
Carreras, que ascendeix a 288.796,49 euros.
 5% del premi d’afecció: 39.439,82 euros
 Danys morals soferts: 50.000,00 euros, que finalment han quedat en un total de
46.763,70 euros.
Es considera convenient dur a terme una modificació de crèdits a aprovar pel Ple per tal de
realitzar ajustos en les previsions pressupostàries segons s’estima oportú per atendre les
necessitats detectades, les quals es consideren inajornables de caràcter no discrecional i no
estaven previstes al Pressupost inicialment aprovat i per garantir una correcta execució del
pressupost municipal.
Tenint en compte el que determina l’informe 03.CP.N/2020 d’Intervenció de data
05/06/2020.
La Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 07/2020, per un import total de
375.000,00 euros, segons el següent detall:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
ALTA CRÈDITS

130

929 48001 INDEMNITZACIÓ JUDICIAL CAN SAGRERA

FINANÇAMENT

375.000,00 €
375.000,00 €
375.000,00 €

_____

710 87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

375.000,00 €
375.000,00 €
375.000,00 €

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits durant quinze al BOPB i a la seu
electrònica de l’Ajuntament, 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/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=32.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=176.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=265.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=367.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent una reflexió i obrint el segon torn d’intervencions (rèpliques):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=511.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=609.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=747.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=756.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=826.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=918.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=968.0

_____

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; i sis abstencions dels regidors i regidores Sr. Lluís Campasol i Terrats,
Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sra. Vanesa Muñoz i Fernández, Sra.
Àngels Castillo i Campos i Sr. Guiu Muns i Roura, dels grups JUNTS, PSC i CUP.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8/2020.
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:
“Vist que per decret 336/19, de data 18/12/19, es va acordar la resolució del contracte de
les obres de la Fase 1 de l’adequació i reforma de l’antiga nau de can Fernando Soler (Can
Maiol) UA5 Can Co1 (Exp. 1502/2018), adjudicada a l’empresa OBOR, OBRES ORTUÑO SL, CIF
B60756574, en data 19/03/2019, mitjançant resolució 80/19, per considerar que es tractava
d’un incompliment culpable del contractista al no haver realitzat l’objecte del contracte en el
termini de les 23 setmanes ofertat a la seva plica i haver abandonat l’obra. La data de
resolució del contracte va ser el 19/11/19.
En la mateixa resolució es proposava incautar la garantia definitiva del contracte de 12.995
euros i requerir la presentació de la factura corresponent a la certificació d’obres núm. 5
presentada pel director de les obres, tal i com determinava el plec de clàusules econòmic
administratives particulars, per un total de 24.630,59 euros, IVA, inclòs.
El contractista no va complir amb els requeriments realitzats per l’Ajuntament i no va
presentar factura i en l’actualitat, la situació de l’empresa és delicada i no es preveu tenir
contactes amb la mateixa.
En data 5/05/2020, el director de les obres va presentar informe sobre el pendent
d’executar a la primera Fase del Projecte i que es considera necessari per la correcta
execució de la Fase 2 del projecte d’ l’adequació i reforma de l’antiga nau de can Fernando
Soler (Can Maiol) UA5 Can Co: i en data 25/05/2020 presenta informe en el qual recomana
l’aturada de la Fase 2, mentre no s’executen els treballs pendents de la Fase 1.
Es considera convenient dur a terme una modificació de crèdits a aprovar pel Ple per tal de
realitzar ajustos en les previsions pressupostàries segons s’estima oportú per atendre les
_____

necessitats detectades, les quals es consideren inajornables de caràcter no discrecional i no
estaven previstes al Pressupost inicialment aprovat i per garantir una correcta execució del
pressupost municipal.
Tenint en compte el que determina l’informe 04.CP.N/2020 d’Intervenció de data 10/06/20.
La Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 08/2020, per un import total de 52.045,00
euros, segons el següent detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
ALTA CRÈDITS

820

FINANÇAMENT

920 63200 OBRA REHABILITACIÓ CENTRE CÍVIC - IRC -

52.045,00 €

710 87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

52.045,00 €

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits durant quinze al BOPB i a la seu
electrònica de l’Ajuntament, 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/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=991.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=1096.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=1179.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP, sobre el punt plantejat i fent,
prèviament, un incís dient que a alguns regidors (Sra. Castillo, Sra. Muñoz i ell mateix) no
se’ls veu quan parlen pel canal de Youtube i que és degut a haver de guardar les distàncies
com a mesura de seguretat:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=1853.0

_____

52.045,00 €
52.045,00 €

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=2176.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, per al·lusions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=2347.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent un incís:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=2357.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=2364.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=2421.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=2492.0

Intervenció del Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=2513.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=2532.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=2551.0

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; tres abstencions dels regidors i regidores Sr. Lluís Campasol i
Terrats, Sra. Roser Moré i Collet i Sra. Victòria Devesa i Jorge, del grup JUNTS; i tres vots en
contra dels regidors i regidores Sra. Vanesa Muñoz i Fernández, Sra. Àngels Castillo i Campos
i Sr. Guiu Muns i Roura, dels grups PSC i CUP.

_____

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL.
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:
“En data 23 de gener de 2020 el Ple de l’ajuntament d’Arenys de Munt va aprovar el
Pressupost Municipal per a l’exercici 2020, el qual està integrat, entre altres documents, per
les corresponents Bases d’Execució.
Vist que, amb el canvi de la persona titular de la Intervenció que es va produir el passat dia 1
de juny, es considera oportú modificar algunes de les bases amb la finalitat principal
d’agilitzar l’execució del pressupost, modificacions que resumidament es concreten en:
 revisar els òrgans per a l’aprovació de despeses i obligacions, així com els supòsits en
que s’unifiquen les fases d’execució pressupostària;
 simplificar el procediment per a l’emissió de les retencions de crèdit;
 simplificar el procediment d’aprovació dels contractes menors;
 revisar l’exercici del control sobre els ingressos.
Considerant que les modificacions que es proposen s’ajusten a la normativa aplicable en
cada cas, i en concret al RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les hisendes Locals (TRLHL), al Reial Decret 1619/2012 pel que s’aprova el Reglament que
regula les obligacions de facturació, i el Reial Decret 424/2017 pel que es regula el control
intern del sector públic local.
Vist el que disposa l’art. 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les hisendes Locals (TRLHL), segons el qual l’aprovació del
Pressupost amb les corresponents Bases d’Execució i, per tant, la seva modificació correspon
al Ple amb aplicació del procediment establert en l’art. 169 de l’esmentat cos normatiu.
Per tot l’exposat, la Comissió informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Modificar les Bases d’Execució del Pressupost, segons el següent detall:

_____

Article 10è.- La gestió pressupostària
Es modifica l’apartat II, suprimint el darrer paràgraf, on diu:
“La imputació a l'exercici corrent d'obligacions derivades de compromisos de despeses legalment
adquirides en exercicis anteriors al fet que es refereix aquesta Base correspondrà a l'òrgan
competent, originàriament o per delegació, que li correspondria la seva autorització i compromís en
el cas que fos una despesa legal del propi exercici corrent.”
Article 13è.- Retenció de crèdit
Es modifica l’apartat 6, de manera que queda redactat com segueix:
“Correspon a la Intervenció practicar la retenció del crèdit corresponent. Aquest acte té naturalesa
comptable i no forma part de l’exercici de la funció interventora; per tant, no condiciona el sentit de
futures actuacions de control. El document RC no requerirà de la signatura del Interventor/a atès que
el sistema informàtic comptable ja assegura l’existència del crèdit en el moment de comptabilitzar
l’esmentat document.”
Article 29è.- Autorització-disposició
Es modifica el contingut íntegre de l’article, de manera que queda redactat com segueix:
“1. Un mateix acte administratiu de gestió del pressupost de despeses pot comprendre més d’una
fase d’execució de les assenyalades. En aquest cas, l’acte administratiu que acumuli més d’una fase
produeix els mateixos efectes que si cada fase s’acordés en actes administratius separats.
2. Entre d’altres, un mateix acte administratiu pot abastar les fases A i D d’execució del pressupost de
despeses en els supòsits següents:
a) Les subvencions nominatives i les atorgades mitjançant concessió directa.
b) Els contractes menors.”
Article 30è.- Autorització-disposició-obligació
Es modifica el contingut íntegre de l’article, de manera que queda redactat com segueix:
“ 1. Un mateix acte administratiu de gestió del pressupost de despeses pot comprendre les fases A, D
i O. Tanmateix, l’òrgan o autoritat que adopti l’acord o resolució ha de tenir competència per aprovar
totes i cadascuna de les fases que s’hi incloguin.
2. Es poden acumular les fases A, D i O d’execució del pressupost de despeses, entre d’altres, en els
supòsits següents:
a) La nòmina mensual del personal i pagues extraordinàries
b) Les despeses de Seguretat Social.
c) Les despeses derivades de les operacions d’endeutament, les comissions, els interessos de

_____

d)
e)
f)
g)
h)

demora i altres despeses financeres.
Les despeses que es tramitin pel procediment de despesa menor.
Les despeses de formació.
Les despeses d’acció social per al personal.
Dietes i despeses de locomoció
Pagaments a justificar i justificants de bestretes de caixa fixa”

Article 42è.- Contractes menors
Es modifiquen els apartats 7, 8 i 9, de manera que queden redactats de la següent manera:
“ 7. El procediment s’iniciarà pel corresponent òrgan gestor a través dels següents procediments, en
funció de l’import de la mateixa:
- Contractes amb un valor estimat inferior a 5.000 €:
L’expedient estarà integrat per:
 Document d’autorització de la despesa, signat per:
- el/la cap/coordinador
- el/la regidor/a de l’àrea (orgànic de l’aplicació pressupostària)
 En cas de contracte d’obres, a més:
- Pressupost de l’obra
 Document comptable d’existència de crèdit retingut (RC)
 La factura, que haurà de reunir els requisits legalment exigits.
La signatura del document d’autorització de la despesa significarà, a més de dita autorització, el
següent:
 Que existeix la necessitat del contracte menor
 Que no existeix alteració de l’objecte del contracte per evitar les regles generals de
contractació.
El número del document comptable esdevindrà el número de referència per la comanda, que haurà
d’incloure’s en la factura que presenti el proveïdor.
L’Alcaldia dictarà les corresponents instruccions per a la tramitació d’aquests expedients.
- Contractes amb un valor estimat igual o superior a 5.000 €:
L’expedient estarà integrat per:
 Informe proposa signat per l’òrgan de contractació i el tècnic competent.
 Pressupost de l’actuació a contractar
 En cas de contracte d’obres amb projecte, a més:
- Projecte tècnic executiu quan les normes així ho exigeixin
- Si s’escau, Informe de l’oficina de supervisió de projectes quan el projecte afecti a
l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’obra.
 Declaració responsable del licitador proposat, segons el model adjunt a l’annex.
 Document comptable RC
 Informe jurídic signat pel Secretari.

_____

 Resolució d’adjudicació del contracte, amb aprovació de la despesa
 Publicació al perfil del contractant.
 La factura, que haurà de reunir els requisits legalment exigits.
El número del document comptable esdevindrà el número de referència per la comanda, que haurà
d’incloure’s en la factura que presenti el proveïdor.
De la resolució d’adjudicació se’n donarà trasllat al proveïdor i també a la intervenció als efectes de
comptabilitzar el corresponent document AD.
L’Alcaldia dictarà les corresponents instruccions per a la tramitació d’aquests expedients.
8. La competència per a l’aprovació dels contractes menors s’estableix en funció del valor estimat
dels mateixos:
a) Despeses inferiors a 5.000 €: el/la regidor/a responsable segons la classificació orgànica de
l’aplicació pressupostària.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor delegat,
l’alcaldia assumirà la competència originària.
b) Despeses iguals o superiors a 5.000 €: l’Alcalde, amb o sense l’assistència de la junta de
govern local, i amb independència de la classificació econòmica que correspongui a l’aplicació
pressupostària on s’imputa la despesa.”
9. (Es deroga)
Article 63è.- Control intern
Es modifica l’apartat 6, de manera que queda redactat com segueix:
“6.- En el cas d’ingressos, s’aprova la substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, aplicable a l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
d’acord amb l’article 219 del TRLHL i l’article 9 del RD 424/2017.”)

Segon.- Donar publicitat de l’anterior acord en el Butlletí Oficial de la Província i exposar-lo al
públic durant un termini de 15 dies d’acord amb l’art. 169 del TRLHL, transcorregut el qual
l’acord esdevindrà definitiu.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=2579.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Muns, del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=2749.0

_____

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, demanant que els hi resolguin
un dubte sobre si s’elimina l’informe de despeses en les despeses inferiors a 5.000 €:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=2927.0

Intervenció de la Secretària municipal dient que mai hi ha hagut informe en despeses
inferiors a 5.000 euros.
Intervenció del Sr. Alcalde aclarint l’incís de la Secretària municipal atès que no s’ha escoltat
la intervenció:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=3032.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo dient que no solament parla de despeses inferiors a
5.000 €, sinó de les 5.000 a 15.000
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=3044.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=3047.0

Intervenció de la Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=3107.0

Intervenció de la Secretària municipal dient que aquests informes queden igual, és a dir, van
amb informe.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=3117.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=3133.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent uns aclariments i donant pas a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=3216.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze 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, Sra. Vanesa Muñoz i Fernández, Sra. Àngels
Castillo i Campos i Sr. Abel Coll i Toledano, dels grups ERC, JUNTS, PSC i regidor no adscrit; i
un vot en contra del regidor Sr. Guiu Muns i Roura, del grup CUP.
_____

5. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I NOVA APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ELEMENTS SUBJECTES AL PEUPiC I NORMES
URBANÍSTIQUES.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=3279.0

La regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, exposa breument el contingut i llegeix la
següent proposta de la Comissió Informativa:
“La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 10 de maig del 2019 va acordar
suspendre la resolució del PEUPiC d’Arenys de Munt. En el mateix contempla:
• La protecció definida en els Elements arquitectònic i Conjunts arquitectònics
catalogats no comporta cap reducció de l’aprofitament urbanístic atorgat pel
planejament general amb excepció de varis elements i conjunts arquitectònics
que per mantenir les característiques per les quals són protegides es proposa
modificar puntualment el planejament vigent.
Aquest són:
º Rambla de l’Eixample (68 CA, 68.03 EA, 8.04 EA)
º Can Parés (88.02 EA)
º Can Murillas (80.02 EA)
º Can Gualba (032.EA)
º Casa al c/ Sant Antoni, 8, casa annexa a Can Rifà (40.EA)
El Ple de l’Ajuntament, en data 14/11/2020, va acordar aprovar inicialment la proposta de
modificació puntual del Pla General d’Arenys de Munt la qual tenia per objecte donar
compliment a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 10 de
maig del 2019, que va acordar suspendre la resolució del PEUPiC.
Es va fer la publicació de la modificació, es van demanar els informes sectorials i es va
notificar la mateixa als propietaris afectats i, dins del període d’al·legacions, se’n van
presentar tres:
1.- Al·legació presentada el 24 de gener de 2020 per Antoni Colomer i veïns del costat de
esquerre de la Rambla de l’Eixample, sol·licitant:

_____

- L’exclusió de les cases del costat esquerre de la Rambla de l’Eixample del PEUPiC i de la
MPPGO en tràmit.
- Que subsidiàriament s’indemnitzi la reducció de l’aprofitament.
2.- Al·legació presentada per Joan Corominas i Pilar Muns, presentada el 24 de febrer del
2020, propietaris de la casa situada a la Rambla de l’Eixample, 149, sol·licita que, en el seu
cas, la parcel.la té esgotada l’edificabilitat, donat que la planta baixa té una gran ocupació de
la parcel.la, la present MPPGO revisi els paràmetres proposats per no perdre edificabilitat i
poder edificar un pis més.
3.- Al·legació presentada per Domènec Parera, el 22 d’abril del 2020 (fora de termini
d’al·legacions), sol·licitant:
a. Que la planta del 2n pis no es reculi respecte el front posterior per tal de compensar
la pèrdua d’aprofitament producte de las grans dimensions del pati d’escala, el no
aprofitament de sota coberta o planta terrat, la conservació dels gruixos de parets de
façana i el manteniment de els obertures existents. D’aquesta manera es facilitaria en
les finques petites poder assolir les condicions mínimes per tal que aquesta segona
planta sigui apte per habitatges independents i en les agrupacions de finques es
compensaria la infrautilització del patis en l’esmentada planta segona que ocasionen
una pèrdua de sostre edificable.
b. Que s’equiparin les dimensions dels patis de ventilació i altres mesures a les
determinacions del decret de condicions mínimes d’habitabilitat.
c. Revisar l’aplicació de la densitat màxima d’habitatges establint una casuística pròpia
per a la zona A1.1a, clarament justificada per tots els factors concurrents, en la que o bé
la metodologia s’ajusti per excés o la rati per habitatge sigui menor sempre sense
superar el màxim total previst a tot el conjunt de 70 habitatges. Que es tingui present
que l’ús de les plantes baixes tendeix clarament a habitatge, el comercial serà de difícil
implantació i el d’aparcament no està admès.
d. Que és determini una alçada màxima reguladora d’11 m atès que la prevista en la
modificació puntual és del tot insuficient.
e. Que s’incentivi l’agrupació de finques per tal de poder oferir un ventall d’habitatges
plurifamiliars adequats a la demanda i fomenti la promoció d’habitatges assequibles o
de lloguer, amb major densitat d’habitatges, avantatges o ajudes econòmiques en taxes
i permisos, etc.
Que desprès de realitzar-se una valoració de les al·legacions, s’ha considerat que es poden
estimar part de les mateixes, el que ha suposat una modificació de les normes referents a la
Rambla Eixample, la qual és substancial i, és per això que s’ha de tornar a aprovació inicial.

_____

Atès que la present modificació es redacta i tramita en base al que determinen els arts. 96 i
97 del Text Retós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per DL 1/2010, de 3 d’agost i
modificat per Llei 3/2012, de 22 de febrer i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de
la llei d’urbanisme,
Atès que l’òrgan competent és el Ple de l’Ajuntament,
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Desestimar les al·legacions següents:
- Al·legació presentada el 24 de gener de 2020 per Antoni Colomer i veïns del costat
esquerre de la Rambla de l’Eixample, i informar de la impossibilitat d’excloure les
cases de l’Eixample del PEU de Patrimoni i Catàleg, ja que el tràmit concedit era per
la modificació del Pla General i la indemnització es farà en major ocupació.
- Al·legació presentada per Joan Corominas i Pilar Muns, el 24 de febrer del 2020, ja
que l’excés d’ocupació actual no li permet la realització de la segona planta de
l’edifici, ja que superaria els m2 edificables en la parcel.la.
- Al·legació presentada per Domènec Parera, el 22 d’abril del 2020, pel que fa a la
compensació de la pèrdua d’aprofitament producte de les dimensions de la caixa
d’escala, el sota coberta i el manteniment dels gruixos de parets, ja que la norma
al·legada és l’existent en el Pla General per a les edificacions en tota la zona A1.1
(edificacions alineades a vial) i que segons l’art. 169, l’alçada reguladora màxima ha
de tenir un mínim de 3,55m (el 65% de les edificacions del marge dret de l’Eixample
es troben entre aquesta alçada i els 4 m, el 28% tenen una alçada de la PB inferior, i
el 7 % té una alçada de més de 4m), i l’aprofitament sota coberta, regulat a l’art 174,
es condiciona al punt més alt de la coberta a 2.80 respecte el pla del darrer forjat.
Pel que fa a la petició d’augmentar l’alçada reguladora màxima, l’any 2018 va ser
aprovada la modificació del Pla General que, d’entre altres, va incrementar l’alçada
de la zona A1 de 9,50 m a 10,00 m a fi de permetre una millor adaptació a les alçades
de les edificacions existents per poder assolir la tercera planta de l’edificació.
La sol·licitud d’avantatges i ajudes econòmiques en taxes i permisos per incentivar
l’habitatge assequible no es motiu d’aquesta modificació de PGO.
I les NNUU proposades pel PGO ja preveuen la possibilitat de l’agrupació de parcel·les
i, per tant, el mecanisme existeix, no obstant la propietat de les finques del sector
està molt fragmentada pel que la densitat d’habitatges màxima possible en el tram
dret de la Rambla Eixample està vinculada al potencial de les parcel·les actuals, no a
la transformació de la unió de parcel·les existents.
_____

Segon.- Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del Pla General d’Arenys de
Munt, en la qual queden recollides una part de les al·legacions presentades pel senyor
Domènec Parera Coromines i que té per objecte donar compliment a l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 10 de maig del 2019 que va acordar suspendre
la resolució del PEUPiC, segons el document que obra a l’expedient i forma part d’aquest
acord a tots els efectes.
Tercer.- Mantenir la suspensió de la concessió de llicències d’obres en el sector afectat per
la modificació.
Quart.- Sotmetre el present acord a exposició pública per termini d’un mes, mitjançant
anuncis en el BOPB, un dels diaris de major divulgació al municipi, al tauler d’edictes i al web
municipal. Notificar individualment als al·legants. Durant el termini d’exposició, l’expedient
romandrà a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-ho a fi i efecte que es
puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents.
Cinquè.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe, segons
determina l’art. 84 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, als organismes afectats per raó de les seves
competències sectorials i audiència als municipis confrontants.”
Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=3298.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS, fent una consideració sobre la
periodicitat dels plens, prèvia a la seva exposició del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=3896.0

Intervenció del Sr. Alcalde demanant regidor Sr. Campasol que es centri en el tema a tractar:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=3952.0

Intervenció del Sr. Campasol continuant amb la seva exposició:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=3956.0

_____

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=4667.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=4914.0

Intervenció de la regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=5056.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=5203.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=5224.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=5332.0

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; i sis 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,
Sra. Àngels Castillo i Campos i Sr. Guiu Muns i Roura, dels grups JUNTS, PSC i CUP.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2021.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=5368.0

El regidor delegat de Festes, Sr. Castillo, llegeix la següent proposta de la Comissió
Informativa:
“Vist que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha iniciat la
preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2021.

_____

Atès que és competència del Ple Municipal adoptar aquest acord tal i com determina l’article
46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre la regulació de la jornada de treball,
jornades especials i descansos.
Atès que s’ha obert l’expedient 861/2020.
Per tot això, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Primer.- Aprovar com a dies festius locals d’Arenys de Munt per a l’any 2021 els dies 11 i 12
de novembre (dijous i divendres).
Segon.- Comunicar l’acord adoptat al Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya.”
Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=5378.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=5446.0

Intervenció del regidor delegat de Festes, Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=5540.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=5566.0

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

_____

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’EMPRESA DE
CAPITAL ÍNTEGRAMENT PÚBLIC GUSAM SA.
Intervenció del Sr. Alcalde explicant que aquest tema queda sobre la taula:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=5586.0

8. MOCIÓ DEL GRUP PSC PER DEMANAR AL GOVERN GENERALITAT AIXEQUI SUSPENSIÓ
AJUTS PER CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA
COVID19 EN ELS LLOGUERS D’HABITATGE HABITUAL.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=5623.0

La regidora Sra. Castillo llegeix la moció següent:
“Amb la pandèmia de la COVID19 s’ha produït no tan sols una crisi sanitària, sinó també
econòmica i social. Moltes persones s’han vist en la situació de no poder fer front al
pagament de la hipoteca o del lloguer de casa seva.
Davant d’aquest greu problema, el Govern d’Espanya a través del Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana, ha aprovat un seguit de mesures d’ajut a les persones que s’hi
veuen afectades, regulades pel Real Decret-llei 11/2020 i les Ordres Ministerials
TMA/336/2020 i TMA/378/2020.
Complementàriament el Govern d’Espanya va avançar per transferència urgent els fons del
Pla Estatal de l’Habitatge 2018-2021 a les CCAA, per un total de 346 M€ i a continuació es
van transferir 100 M€ més a càrrec del Fons de Contingència.
Les CCAA tenen flexibilitat per decidir l’import que destinaran als programes del Pla Estatal
de l’Habitatge 2018-20121: ajuts directes a víctimes de violència de gènere, persones
objecte de desnonament, sense llar i especialment vulnerables, així com el programa per
contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d’habitatge
habitual, entre d’altres.
En el cas de Catalunya, s’han rebut 52.780.000 M€, provinents de Pla Estatal de l’Habitatge
2018-20121, i 14.500.000 M€ del Fons de Contingència.

_____

A Catalunya es van convocar per Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, els ajuts per
contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers d’habitatge
habitual. La dotació econòmica que s’hi assignava eren els 14,5 M€ que es van transferir des
del Govern d’Espanya.
Aquests ajuts al lloguer tenen caràcter extraordinari i van dirigits als llogaters que com a
conseqüència de l’impacte econòmic i social de la pandèmia tinguin problemes transitoris
per atendre el pagament total o parcial del lloguer, per què es trobin en situació d’atur,
Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o que hagin vist reduïda la seva
jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos
El 29 de maig amb la resolució TES/1199/2020, es va suspendre, de forma cautelar, la
presentació de sol·licituds d'aquests ajuts. Segons deia la mateixa resolució, fins que la
tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del
crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.
El Departament de Territori no ha posat termini a la suspensió, els afectats per la COVID-19
que podrien acollir-se a aquests ajuts, i que encara no havien presentat sol·licitud, no saben
si ho podran fer, o no. Tampoc se’ls dona alternativa.
De la mateixa manera els Ajuntaments que ja han de fer-se càrrec de l’increment
exponencial de les necessitats econòmiques i socials de la ciutadania arran de la pandèmia,
es veuran també abocats a pal·liar la situació creada per la suspensió per part del Govern de
la Generalitat d’aquests ajuts.
El Govern de la Generalitat té competències en matèria d’habitatge, i per tant, les hauria
d’exercir posant els recursos propis necessaris per garantir el dret a l’habitatge, com han fet
altres comunitats autònomes.
És per tot això, que el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’ARENYS DE MUNT proposa
al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat que aixequi de manera immediata la suspensió
de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i
social de la COVID19 en els lloguers d’habitatge habitual.

_____

Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat que en cas que la dotació pressupostària inicial
d’aquests ajuts no fos suficient, una vegada tramitats i valorats tots ells, es complementi
amb recursos propis de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Donar trasllat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, i a les entitats municipalistes de Catalunya, i a les entitats socials del municipi.”
Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=5644.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=5919.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=5979.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=6236.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=6280.0

Intervenció del Sr. Alcalde obrint el segon torn d’intervencions (rèpliques):
Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=6366.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=6470.0

Posada a votació la proposta, la mateixa no s’aprova per tres vots a favor de les regidores i
regidor Sra. Vanesa Muñoz i Fernández, Sra. Àngels Castillo i Campos i Sr. Guiu Muns i Roura,
dels grups PSC i CUP; i deu vots en contra 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 i Sr. Abel Coll i Toledano, dels grups ERC i JUNTS i del regidor no
adscrit.
9. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS CUP I PSC PER TAL DE PRENDRE MESURES PER A LES
ADMINISTRACIONS ENVERS LA SITUACIÓ CREADA PEL COVID-19.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=6502.0

El regidor Sr. Muns dona les gràcies al grup PSC i llegeix la moció següent:
“El darrer Ple del passat més de maig de 2020, per unanimitat de tots els grups municipals es
va aprovar la moció presentada per la candidatura d’unitat popular per la derogació de la
LRSAL i la Llei d’estabilitat pressupostària com a mesura necessària per afrontar la crisi social
i econòmica actual.
L’actual situació de crisi sanitària que encara vivim, fa necessari el fet de destinar tots el
recursos públics per tal de garantir les necessitats bàsiques d’una gran part de la població
així com la reactivació social i econòmica tant a nivell municipal, comarcal, provincial i
estatal.
L’administració local té un pes cabdal a l’hora de cobrir aquestes necessitats i alhora ser el
motor de reactivació comercial i social dels municipis, essent que ara més que mai cal
articular els mecanismes per derogar la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local i la Llei d’Estabilitat Pressupostària, així com instar al govern estatal i
autonòmic a prendre mesures concretes d’acció amb la finalitat d’augmentar la capacitat
pressupostària del món local i poder fer ús del nostre superàvit de 2019 sense cap limitació,
flexibilitzant amb això la rigidesa de la regla de la despesa i de l'estabilitat pressupostària,
per contribuir amb el nostre estalvi per cobrir les necessitats de les persones més
vulnerables i completar la dotació en material i efectius d’aquells serveis municipals més
necessitats de reforçar.
Amb el retard que ha provocat la crisi del COVID en l'aplicació del calendari fiscal i de tributs
es produirà un desequilibri pressupostari. I per tant, serà impossible per molts ajuntaments
complir amb la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Afegint

_____

l’interrogant que ara tenen els ajuntaments sobre què passarà amb aquells (el 80% dels
consistoris) que tenen un Pla Econòmic i Financer (PEF) per haver-se saltat la regla de la
despesa i que amb la situació actual evidentment no podran complir. Com és el cas d’Arenys
de Munt.
És cert, que en part, el Govern de l'Estat ja ha aprovat la possibilitat d'utilitzar una part del
superàvit per a que les Corporacions Locals puguin destinar una part del seu superàvit de
l'exercici 2019 a finançar les ajudes econòmiques i totes les prestacions de serveis
gestionades pels serveis socials d'atenció primària i atenció a la dependència, però no n’hi ha
prou.
En aquest sentit, és també necessari reformular el pressupost que tenia ja previst el Govern
de la Generalitat per tal d’adequar-lo a la nova etapa que engeguem enmig d’aquesta triple
emergència sanitària, social i econòmica sobrevinguda i que patim, així des del món local
defensem que de cara a entomar l’etapa progressiva del desconfinament i la recuperació
econòmica i social del país, ens cal un nou pressupost de reconstrucció de país.
I no només això, sinó que considerem cal prendre mesures com invertir en el procés de
digitalització de les PIMES; impulsar el turisme (sobretot aquell de proximitat); renegociar els
préstecs concedits per la Generalitat de Catalunya als Parcs científics i tecnològics de
Catalunya per tal que puguin alleugerir els períodes de pagament i així fer front als possibles
ajornaments o impagaments dels lloguers per part de les empreses instal•lades als parcs
empresarials; ajuts per la investigació i recerca; la creació Pla de suport acordat amb les
Universitats catalanes per garantir l’accés a l’ensenyament el proper curs, entre altres.
Es per això, que volem passar a l’acció, i els grups municipals de CUP i PSC, proposem
l’adopció dels següents acords:
1r.- Promoure una proposta de reforma integral de la Llei de bases de règim local i una
reforma de la Llei d'hisendes locals per recuperar el principi d’autonomia local, que permeti
agilitzar el fet que les administracions locals disposin de recursos addicionals provinents del
Fons de Cooperació Local i dotar de major flexibilitat en els criteris de despesa.
2n.- Establir un nou Fons Català per a la Reconstrucció social i econòmica. Inversió pública
que permeti integrar tots els ajuts i crèdits extraordinaris públics europeus, estatals,
autonòmics per fer front a les conseqüències de la COVID-19. El Fons ha d’ordenar i donar

_____

coherència a les polítiques de reconstrucció i pot actuar com a finestreta única per les
administracions locals i/o empreses.
3r.- Renegociar amb caràcter immediat els préstecs concedits per l’ICF i Avalis a PIMES i
treballadors autònoms afectats per la crisi sanitària de la Covid-19;
4r.- Accelerar el pagament de les factures pendents del conjunt de la Generalitat amb
proveïdors, la xifra de les quals augmenta fins a 2.400M €;
5è.- Crear una línia d’ajuts específica per al pagament de lloguers d’establiments i
instal·lacions empresarials per part de PIMES i autònoms;
6è.- Crear una Línia d’ajuts per PIMES i per autònoms, facilitant l’accés a aquells que, des de
l’inici de l’estat d’alarma, hagin vist reduïda la seva facturació en un 75 % comparat amb el
mateix període de l’any anterior.
7è.- Crear una Línia d'ajuts per ajudar al procés de digitalització de les PIMES;
8è.- Crear un Pla de xoc urgent i específic pel sector comercial i de la restauració;
9è.- Revisió del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya per a prioritzar les mesures i
campanyes de promoció que fomentin el turisme interior, tant per a l’any 2020 com per al
2021. Cal promocionar la gastronomia, cultura, comerç i esport de proximitat;
10è.- Establir un mecanisme de renegociació dels préstecs concedits per la Generalitat de
Catalunya als Parcs científics i tecnològics de Catalunya per tal que puguin alleugerir els
períodes de pagament i així fer front als possibles ajornaments o impagaments dels lloguers
per part de les empreses instal·lades als parcs empresarials;
11è.- Crear una línia d’ajuts per a la investigació i la recerca de la COVID-19.
12è.- Aprovar, de manera immediata, un Pla de suport acordat amb les Universitats
catalanes, per tal de garantir als més de 200.000 estudiants universitaris l'activitat
acadèmica fins a finals del curs 2019-20, així com l’inici del curs 2020-21
13è.- Combatre la competència, el frau i l’evasió fiscal. A Catalunya, impulsant la creació del
consorci tributari que preveu l'Estatut. És el moment d’enfortir i de millorar el funcionament
_____

de les administracions públiques amb major transparència i accessibilitat digital, alhora que
desenvolupem la millor col·laboració publico-privada per abordar objectius públics d’interès
general.
14è.- Publicar i difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals i comunicarlos, al Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
Consell Comarcal del Maresme i als diferents grups comarcals del Maresme.”
Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=6516.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=6962.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=7020.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=7047.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=7087.0

Posada a votació la proposta, la mateixa no s’aprova pel vot de qualitat de l’alcalde, que vota
en contra, doncs el resultat és d’empat: sis vots a favor de les regidores i regidors 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 i Sr. Guiu Muns i Roura, dels grups JUNTS, PSC i
CUP; una abstenció, del regidor no adscrit Sr. Abel Coll i Toledano; i sis vots en contra, 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 la regidora Sra. Montserrat Batista i Alsina, del grup ERC.

_____

PART DE CONTROL
10. DESPATX D’OFICI
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=7130.0

“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 146 a la 192, ambdues incloses,
des de l’11/05/2020 al 14/06/2020:
-

Resolucions en matèria d’economia: 16
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 5
Resolucions en matèria de personal: 13
Resolucions en matèria de contractació: 3
Resolucions en matèria mesures COVID 19: 4
Resolució en matèria responsabilitat patrimonial: 1
Resolució en matèria de representació legal: 1
Resolució de modificació del Registre d’Activitats de Tractament (RAT) de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt.
Resolucions d’incorporació de romanents de crèdits: 2
Decret 162/2020, de 27 de maig, d’aprovació de la liquidació del pressupost 2019.

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre l’11/05/2020 al 14/06/2020, en matèria
de:
-

Obres menors: 2
Salut Pública: 2
Contractes menors: 13”

Per urgència, es proposa que el Ple inclogui a l’ordre del dia el següent:
PROPOSTA PER TAL D’ELEVAR A DEFINITIU L’APREUAMENT PER L’EXPROPIACIÓ DE
L’IMMOBLE AL CARRER BORRELL 2.

_____

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i es vota la urgència:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=7208.0

Posada a votació la urgència d’aquest punt, 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 la regidora i regidor Sra. Montserrat Batista i Alsina i Sr. Abel Coll i Toledano,
del grup ERC i regidor no adscrit; i sis vots en contra, de les regidors i regidors 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 i Sr. Guiu Muns i Roura, dels grups JUNTS, PSC i
CUP.
A continuació, el Sr. Alcalde fa breu introducció del punt i llegeix la part dispositiva de la
següent proposta de la Comissió Informativa:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 12/12/2019, va acordar obrir full
d’apreuament de la finca al carrer Borrell, 2 de la vila, qualificada com clau E pel Pla General
vigent, segons petició realitzada l’1 de gener de 2019, instància 150/19, del senyor Miguel
Mora Molinas, actuant en nom i representació de la senyora Maria Molinas Moré, per un
total de 84.956,92 euros.
Atès que es va notificar l’acord al peticionari en data 20/12/19 i aquest va respondre, en
data 16/01/2020 amb registre 303/2020, la seva conformitat amb l’apreuament.
Atès que la competència per a la determinació del justipreu correspon al Ple d’acord amb
l’article 155 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.
Per l’exposat es proposa al Ple, prèvia fiscalització de l’expedient, d’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar definitivament el full d’apreuament a la senyora Maria Molinas Moré, amb
NIF ..., per un import de 84.956,92 euros, en relació a la finca qualificada com clau E pel Pla
General vigent, de la seva propietat inscrita al Registre de la Propietat d’Arenys de Mar, al
tom 2456, llibre 192, foli 145, inscripció setena, que es descriu; “URBANA: Una casa situada
en la Pl. de l’Església, abans Manzano, i abans Nueva, de la vila d’Arenys de Munt, avui carrer
Borrell, assenyalada amb el número 2, tenint també entrada per l’esmentada Pl. de
_____

l’Església, amb el núm. 2, abans 8 i 9, la mesura superficial no consta, si bé segons la realitat i
el Cadastre té una superfície construïda de 123 m2 i edificada sobre una parcel.la de 60 m2.
Lindant pel seu front, Est, amb la Pl. de l’Església; pel Sud, amb el carrer Nou, abans Pablo
Borrell; per l’esquerra, Nord, amb l’antic cementiri i per l’esquena, Oest, amb Maria Riera.
Número de referència cadastral: 1766810DG6016N001JW”. (Exp. 716/19)
Segon.- Disposar la despesa de 84.956,92 euros que deriva d’aquesta expropiació, amb
càrrec a l’aplicació 120/920.60900 (2019/2/inver/12).
Tercer.- Ordenar la signatura de l’acta d’ocupació així com que es realitzin els corresponents
tràmits per al pagament de la quantitat de 84.956,92 euros.
Quart.- Notificar el present acord a la titular de la finca i a la Intervenció municipal als
efectes oportuns.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=7245.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=7400.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=7498.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=7619.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a les qüestions plantejades:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=7669.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=7813.0

Intervenció del Sr. Alcalde agraint els vots favorables del grup JUNTS i procedint a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=7825.0

_____

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu 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 i Sr. Abel Coll i Toledano, dels grups ERC,
JUNTS i regidor no adscrit; i tres abstencions dels regidors i regidores Sra. Vanesa Muñoz i
Fernández, Sra. Àngels Castillo i Campos i Sr. Guiu Muns i Roura, dels grups PSC i CUP.
PRECS I PREGUNTES
11. PREC DEL GRUP CUP PER TRAÇAR UN PLA GENERAL D’EQUIPAMENTS QUE SIGUI
COMPARTIT PER TOTES LES VEÏNES AMB UNA VISIÓ A LLARG TERMINI.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Durant la campanya electoral de fa un any es va parlar en molts espais de la necessitat de
traçar una estratègia municipal que fos compartida i a llarg termini pel que fa als
equipaments municipals.
A aquesta legislatura sabem que es té la intenció de tirar endavant i inaugurar un Centre
Cívic, amb un Pla d’Usos encara desconegut, i també la redacció del projecte d’una futura
residència municipal de titularitat 100% municipal.
Ara bé, no sabem el futur que hi ha previst per edificis com el de la cooperativa del Sindicat o
el de Can Globus, per exemple. Tampoc tenim clar què passarà amb la recent finca adquirida
de Can Gallineta.
Tampoc sabem com es desenvoluparà la nova ubicació o remodelació de l’edifici de la
biblioteca, el parc d’habitatge públic ni el futur dels aparcaments municipals que actualment
no estan en sòl públic.
És per aquests motius que volem pregar al govern que iniciï els tràmits per engegar una
Comissió Especial per desenvolupar un Pla General d’Equipaments i que aquests sigui
treballat també per part de les veïnes del poble a través de processos participatius i del
Consell del Poble.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=7889.0

Intervenció de la regidora delegada de Cultura, Sra. Vila, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=7974.0

_____

12. PREC DEL GRUP CUP SOBRE LES DECLARACIONS A LA RÀDIO DEL DIA 21 DE MAIG.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Arrel de la preinscripció escolar pel curs 2020-21, es posa de nou de manifest d’una banda la
manca d’un projecte educatiu de poble sòlid, i de l’altra, la voluntat de teixir una comunitat
educativa transformadora. Des de la CUP d’Arenys de Munt fa anys que alertem que la
incapacitat de gestió en polítiques educatives va també en detriment de la cohesió social al
municipi i que no ajuden a repensar les dinàmiques del municipi que ja han quedat caduques
i que estan ben allunyades de les necessitats dels infants i les seves famílies. Avui ens trobem
davant de disputes entre escoles i grups de famílies, a qui se’ls ha traspassat la pressió per a
l’assoliment de la tercera línia de P3 pel proper curs a l’escola que han triat, degut a aquesta
inoperància de les diferents administracions que en tenen competències. És per això, que des
de la CUP instem a les diferents administracions a actuar amb transparència i evitar que es
mantinguin aquestes tensions innecessàries. D’altra banda, fem una crida a la calma i al
treball conjunt de les famílies del municipi i encoratgem els diferents col·lectius a deixar de
fer-se certes acusacions que no són fonamentades i que per tant són molt greus. Després de
7 anys de govern amb ERC al timó veiem una manca d’un projecte educatiu municipal sòlid
que fomenti la interacció dels centres educatius com a punta de paller per fomentar la
cohesió i la solidaritat al municipi. Un projecte que s’hauria de treballar en grups de treball
sortit del Consell d’Educació amb totes les parts implicades: claustres, famílies, Ajuntament i
infants.
Amb tot, volem pregar al govern i en especial a la regidoria d’Educació perquè se’ns doni
explicacions respecte a les declaracions a la ràdio del dia 21 de maig, un dia abans de la
finalització de les preinscripcions escolars, on es deia literalment “pensem que difícilment hi
hauran més preinscripcions, però bé es mantindrà fins demà el límit” i seguidament es
donaven les dades de la preinscripció de l’Escola Bressol la Petjada i les escoles d’educació
primària Sant Martí i Sobirans sense haver tancat el termini tot i saber que la comunitat
educativa és molt sensible i que això podria generar malestar als centres educatius i a les
famílies.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=8011.0

Intervenció de la regidora delegada d’Educació, Sra. Vila, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=8154.0

_____

13. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE LES DADES I INFORMACIÓ RELATIVES A LA
RECOLLIDA DE RESIDUS PORTA A PORTA.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“El passat dijous 28 de maig es va celebrar una reunió sobre la recollida selectiva en la que es
va informar i debatre sobre aspectes relacionats amb el nivell de reciclatge i el funcionament
del sistema de recollida porta a porta. Entre altres problemàtiques, es va mencionar la falta
de dades fiables sobre l’impacte del servei que fa anys que es du a terme al poble.
L’Ajuntament d'Arenys de Munt compta amb diversos estudis realitzats amb l’ajut en
recursos de la Diputació de Barcelona, el darrer del 2016. A més, en els darrers 4 anys s’han
fet dues licitacions del servei, al 2016 i al 2019; on, com és preceptiu, s’aporten dades
tècniques necessàries per a dur-lo a terme.
Tot contracte ha de contemplar un control d’execució i designar un responsable del contracte
que té les funcions de supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la realització correcta de la prestació pactada.
En els plecs de clàusules tècniques de contracte del 2016 amb Recolte i del 2019 amb l’Arca
del Maresme, es determina que “l'empresa haurà de proporcionar a l'ajuntament,
representat per les persones que aquest designarà, les dades resultants de Ia prestació del
servei especificades a l'apartat ‘8.3 Subministrament d'informació per part de l'empresa
adjudicatària?". Específicament, estableix que:
“Es crearà una intranet de propietat de l'ajuntament d'Arenys de Munt on es dipositarà tant
Ia informació del servei de recollida porta a porta, en contenidors i de Ia neteja viària, i on es
podrà consultar amb els objectius següents:
1. Poder consultar Ia informació així que s'hagi generat.
2. Tenir Ia informació arxivada i ordenada per a consulta posterior.
3. Tenir una comunicació àgil que estalviï desplaçaments, esperes, despeses de tramesa.
4. Posar efectivament les informacions públiques a l'abast dels ciutadans i altres agents
socials interessats.
La informació que l'empresa haurà de lliurar a l'ajuntament i que, per tant, estarà inclosa
dins del sistema d'informació esmentat, s'especifica en les següents taules:“
En el contracte amb Arca del Maresme, s’afegeix també “5. Disposar de la freqüència de pas
en tots els punts de recollida de residus i de cada fracció recollida.” I a continuació es
presenten una taules que demanen un recull força exhaustiu de dades.
Vista la qual cosa, creiem adient preguntar: s’està complint satisfactòriament el deure de
subministrament d'informació per part de les empreses que porten a terme la recollida porta
a porta?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=8208.0

_____

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=8374.0

14. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE ELS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A
LES OBRES DE LA RIERA.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Durant aquest any 2020 es preveu obtenir la redacció del projecte per a les obres del tram 4
de la riera, que comporten una despesa plurianual de 71.541,56€ del pressupost de despeses
per inversions de l’any 2019. La despesa s’haurà de pagar mitjançant un préstec que està
previst en el mateix pressupost de 2019.
La licitació del projecte es va efectuar al novembre de 2019, es podien presentar propostes
fins l’11 de desembre i fins la data en què s’ha escrit aquesta pregunta, ho hem tingut notícia
de què s’hagi adjudicat.
Tenim també en el pressupost d’aquest any 2020 l’obra d'urbanització d’aquest tram 4 de la
riera, per un import de 520.000,00€ que ha s’ha de finançar amb una subvenció atorgada per
la Diputació de Barcelona mitjançant una mesa de concertació.
Les meses de concertació comporten diferents fases de tramitació que s’inicien amb un
preacord, que després cal formalitzar. Tot i que per l’estat d’alarma els terminis han quedat
suspesos, la Diputació s’havia fixat el 31 de març de 2020 per a resoldre l'aprovació dels
preacords. Entenem doncs, que l’estat de la tramitació de la mesa de concertació per pagar
les obres, si més no, es troba en estat avançat.
Volem contextualitzar aquesta pregunta en l’actual situació de necessitats econòmiques que
té l’ajuntament per fer front a la crisi social que la Covid ha agreujat desmesuradament.
Qualsevol acció de govern en aquests moments i per molt de temps no pot ser aliena a
aquesta situació i ha de saber reinventar-se i posar-se al servei d’allò que s’ha fet realment
urgent i imprescindible.
No direm que els 71.541.25€ més el 520.000€ són diners que podem ara mateix fer servir per
altres projectes; no ho diem perquè sabem que aquests ajuts està condicionats i dirigits
expressament al projecte d’urbanització de la riera, és a dir: sense el projecte de la riera, no
rebríem aquests diners. No obstant així, sí ens agradaria pensar que mentre no s’hagin
adquirit obligacions definitives per part de l’ajuntament i per part de la Diputació, ambdues
institucions, sensibles com haurien de ser en l’actual situació, serien capaces de reconduir els
seus plans econòmics cap a emergències molt més justificades avui per avui, i, per aquest

_____

cas, tractant-se de crèdit per a inversions, per a l’adquisició d’habitatge social, per exemple, i
si no tot, una bona part.
Per tot el que hem exposat, creiem que és d’interès general preguntar:
En quin estat de tramitació es troben els ajuts que han de finançar el conjunt de les
actuacions de la riera? En concret, el préstec per a la redacció del projecte i la mesa de
concertació per a l'execució de les obres.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=8443.0

Intervenció de la regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=8620.0

15. PREC DEL GRUP PSC PERQUÈ EL GOVERN FACI PÚBLIC i FACILITI ALS PARTITS DE
L’OPOSICIÓ L’ESTUDI SOBRE L’ECONOMIA LOCAL POST COVID-19.
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“El passat 28 de maig ens va convocar el Govern a nosaltres, el PSC, i a la resta de partits de
l’oposició, així com representants del món empresarial i del comerç a una reunió anomenada
Comissió especial per a la Promoció i millora del comerç i el teixit productiu local.
L’ordre del dia de la mateixa era:
1.-Constitució de la Comissió i fixació de la periodicitat de les reunions
2.-Propostes per un Pla de reactivació econòmica local
3.-Precs i Preguntes
Com sempre, el PSC va aportar una sèrie de propostes. Acostumen a treballar prèviament i
no anar amb les mans buides.
La nostra proposta consistia en dissenyar un pla de reactivació econòmic local on primer de
tot es configurés una taula de treball composada pels membres del consistori però,
òbviament i sobretot amb tècnics municipals i representants de les parts afectades:
empresaris, comerços i autònoms.
Les taules de treball creiem que són més operatives que una comissió, ja que cadascuna de
les persones té una funció i un rol assignat.
Entre els diversos objectius d’aquesta proposta de taula del comerç i l’empresariat hi havia:
- Elaboració d’un estudi d’impacte econòmic de la crisi del COVID-19 sobre la economia
local i les finances municipals.
- Nosaltres, entenem que hem de saber primerament com ha afectat aquesta crisi i
està afectant als nostres comerços i empreses, com estaven abans i com estan ara.
- Redactar un Pla de Xoc de dinamització del comerç

_____

-

Gestionar les ofertes d’ocupació conjuntament amb les empreses
Fer acompanyament a autònoms i empreses, donar suport a l’emprenedoria
Dissenyar campanyes de comerç. De fet, nosaltres mateixos us vàrem presentar una
campanya pel comerç que ja estava dissenyada
- Establir coordinació entre tots els agents socials.
No esmentaré totes les propostes. Eren propostes per debatre i per consensuar, no pas per
imposar. Però certament tenim experiència i pensaven que algunes d’elles serien acceptades.
Però la sorpresa va ser que cap d’elles va ser estudiada.
Més aviat ens van sentir rebutjats i relegats a seguir les propostes pròpies del govern.
Nosaltres no volem fer de comparsa. Volem treballar únicament, en aquest cas, pels
propietaris de comerços i empreses.
Sens va dir que l’estudi de l’impacte econòmic de la crisi del COVID-19 sobre l’economia local
i les finances municipals ja estava fet i no calia fer-ne un altre.
És per això, que us preguem ens faciliteu el document escrit que recull aquest estudi sobre
l’economia local post COVID-19 per tal de tenir coneixement de la situació actual. I alhora
que aquest document sigui públic penjant-se al web municipal, així com l’acta corresponent
de l’esmentada reunió.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=8736.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=8902.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=9325.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=9380.0

16. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EL COST I LA REPERCUSSIÓ REAL DE LA CAMPANYA
“TU I JO FEM ARENYS DE MUNT”.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Recentment hem vist al carrer unes banderoles que fan referència a una suposada
campanya en pro del comerç d’Arenys de Munt. Hem buscat quines accions més s’estaven
fent relacionades i únicament hem trobat un vídeo penjat a radio Arenys de Munt.
No entenem que això pugui ser una campanya ambiciosa, ben treballada i amb objectius
pràctics. Sota el nostre punt de vista, no hi ha suficient difusió ni a les xarxes socials ni de
_____

forma presencial i efectiva. Ni tan sols el vídeo està penjat al web municipal a primera plana,
ni a l’apartat de promoció econòmica, ni a l’Instagram, ni al Facebook...
Però el pitjor és que hem parlat amb veïns i veïnes que no accedeixen habitualment a les
xarxes i ni tan sols s’havien adonat de les banderoles.
Realment vostès creuen que això és una bona campanya? Què n’esperem d’ella?
Per aquest motiu, us volem preguntar:
- Quin ha estat cost de les banderoles i la pancarta? I del vídeo?
- Com han previst mesurar la repercussió de la campanya, és a dir, a resultes d’aquesta
campanya, quin és l’augment previst de les compres al nostre poble per part dels veïns i
veïnes?
- Quin dispositiu han creat o quin procediment per saber si realment és efectiva la
campanya?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=9448.0

Intervenció del regidor delegat de Comunicació, Sr. Coll, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=9529.0

17. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LES AJUDES I/O SUBVENCIONS APROVADES EL PLE
DEL MES D’ABRIL PER PAL·LIAR LA CRISI DEL COVID-19 PER SABER QUINA DIFUSIÓ
HAN FET PER TAL QUE FOSSIN SOL·LICITADES I QUANTES PERSONES I COMERÇOS O
EMPRESES LES HAN DEMANAT.
La regidora Sra. Muñoz formula la pregunta següent:
“En el Ple municipal del mes d’abril es van aprovar per unanimitat subvencions i/o ajudes per
tal que l’afectació de la crisi a conseqüència del Covid-19 fos menys impactant en les
persones, els comerços i les empreses del nostre municipi.
Volem preguntar sobre aquestes subvencions i aquelles que estan pendents de convocar.
1.- Per què no han convocat encara les subvencions a entitats de l’àmbit social que son per
concurrència competitiva? I quan les convocaran?
2.- Les Subvencions per a la modernització del comerç i la restauració en règim de
concurrència competitiva
Terminis
De sol·licitud: del 10 de juny al 9 de juliol de 2020
Estan convocades? Quantes sol·licituds han rebut?
3.- Les Subvencions per al sector comercial i de serveis afectat econòmicament per la COVID19

_____

Terminis
De sol·licitud: del 10 de juny al 9 de juliol de 2020
Estan convocades? Quantes sol·licituds han rebut?
4.- Les Subvencions a les empreses per al foment de la contractació de persones desocupades
Terminis
De sol·licitud: de l'11 de juny al 8 de setembre de 2020
Estan convocades? Quantes sol·licituds han rebut?
5.- Quantes sol·licituds d’ajudes pel pagament de subministraments bàsics han rebut i han
acceptat des del març 2020 fins ara?
6.- Quantes sol·licituds d’ajudes pel per al pagament del rebut de lloguer o hipoteca de
l'habitatge han rebut i han acceptat des del març 2020 fins ara?
Entenem que aquestes ajudes són urgents i per tant no es poden demorar. La gestió ha de ser
eficaç posant els recursos humans suficients en cada àmbit.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=9896.0

Intervenció del Sr. Alcalde dient que serà una resposta compartida entre la regidora d’Acció
Social, Sra. Batista i ell mateix:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=9981.0

Intervenció de la regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=9991.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=10112.0

18. PREC DEL GRUP PSC PER A QUÈ ELS ESPAIS VERDS TINGUIN UN ORDRE EN LA SEVA
NETEJA I ES REALITZI AQUESTA EL MÉS AVIAT POSSIBLE.
La regidora Sra. Muñoz formula el prec següent:
“Som conscients que el confinament i l’estat d’alarma han deixat les zones verdes per
lògicament fora de prioritat i en certa manera abandonades, però també creiem que és el
moment de recuperar la neteja, la poda i l’arranjament de les zones més comunes del
municipi.
Estem veient al nostre voltant que, dins del nucli urbà, encara hi ha parcs i jardins
abandonats, amb aquesta manca de neteja que fan que la salubritat i la imatge del municipi
es vegi deteriorada, a més de no facilitar-hi l’accés als vilatans i vilatanes quan pertoqui.

_____

Per aquest motiu, els hi demanem un llistat de l’ordre pel qual aniran netejant aquestes
zones comunes i zones verdes, així com quan tenen previst acabar la primera ronda de
neteja. En el mateix sentit, quina és l’empresa que treballa conjuntament amb la brigada de
neteja.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=10260.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=10308.0

19. PREC DEL GRUP JUNTS PER DONAR PREFERÈNCIA D’ACCÉS A LA PISCINA MUNICIPAL,
ALS VILATANS D’ARENYS DE MUNT.
La regidora Sra. Devesa formula el prec següent:
“La piscina municipal del nostre municipi és una de les més freqüentades durant l’estiu, té
molta afluència de gent de fora el poble, sigui pel preu o per l'entorn on es troba. Davant la
situació sanitària en què ens trobem actualment creiem que aquest any l'accés a la piscina
hauria de ser limitat i amb preferència per la gent empadronada a Arenys de Munt. Ja que
ens podem trobar que aquest estiu no es pugui anar a la platja dels pobles veïns per controls
d’accés o per limitació d’aforament, i també que per manca d’activitats de diferents classes,
la piscina pot ser un recurs per a molta gent.
Per altra banda, no sabem per quin motiu no es comercialitzaran els abonaments familiars ni
els de temporada. No veiem bé que aquest any s’hagin eliminat quan sempre hi han sigut, a
part són per la gent empadronada, la qual cosa ajudaria a controlar l'accés i els torns
aquesta temporada. Pensem que s’hauria de donar aquesta facilitat amb l’abonament i més
aquest any en què creiem que la gent d’Arenys de Munt hauria de tenir aquesta preferència
d'accés.
Tot i que la piscina municipal no és un servei obligatori dins de les competències municipals,
estaria bé millorar amb abonaments o aplicar descomptes per a les persones que no tinguin
recursos o estan patint econòmicament per culpa de la crisi del Covid-19.
També recordar que l’estiu passat va haver-hi dies de molta calor en els que es va obrir de
manera gratuïta l’accés a la piscina, és molt probable que això torni a passar, doncs per
aquest fet estaria molt bé que la gent del municipi pugui gaudir d’aquest accés preferent que
des de Junts per Arenys de Munt demanem.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=10429.0

Intervenció del regidor delegat d’Esports, Sr. Maimí, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=10521.0

_____

20. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LA LICITACIÓ DE LA NOVA EMPRESA DE
NETEJA/CONSERVACIÓ DELS PARCS I JARDINS.
La regidora Sra. Moré formula la pregunta següent:
“En resposta a una de les preguntes fetes per aquest Grup en un Ple, el Regidor d’Espai Públic
ens va comunicar que a finals de setembre de 2019 havia finalitzat el contracte amb
l’empresa CEO, i que al no ser una empresa amb un servei viable s’havia decidit la seva
rescissió i no renovació del contracte, però que en uns mesos, que crec recordar que el
Regidor va dir en el mes de febrer, es tornaria a fer la licitació per contractar una nova
empresa.
Des de l’oposició desconeixem si aquesta licitació s’ha portat a terme, i d’aquí ve la nostra
pregunta al Regidor d’Espai Públic.
S’ha fet aquesta licitació per contractar una nova empresa per la neteja/conservació dels
parcs i jardins?
I si no s’ha fet, per quin motiu no s’ha fet?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=10714.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=10765.0

21. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE NETEJA/DESINFECCIÓ D’ESPAIS PÚBLICS.
La regidora Sra. Moré formula la pregunta següent:
“Ens han arribat queixes d’alguns comerços del poble per manca de neteja/desinfecció a les
voreres dels seus establiments, quan aquesta si s’ha fet en les voreres d’altres establiments.
Davant d’això la nostre pregunta al Regidor d’Espai Públic seria:
Quin criteri es segueix per fer aquesta neteja ?
Adjuntem fotografies on es pot apreciar com hi ha espais que no es fan.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=10879.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=10911.0

_____

22. PREC DEL GRUP JUNTS, PER DEMANAR DE NOU, L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE
LOURDES DINS DEL PERÍODE DE GARANTIA.
El regidor Sr. Campasol formula el prec següent:
“És evident que l’arranjament del camí de Lourdes ha estat des d’un inici un tema que ha
preocupat.
El procediment utilitzat per l’adjudicació d’aquesta obra, no direm que fos il·legal, doncs l’art.
320 del RDL 3/2011 estableix que és potestatiu fer la mesa de contractació en procediments
negociats sense publicitat en licitacions d’obres de 50.000€ fins a 200.000€; per aquest
motiu, el procediment de licitació es va fer amb l’òrgan de contractació, alcaldia, i no es va
convocar mesa de contractació, per tant, deixant fora d’aquesta adjudicació a tots els grups
de l’oposició. Així doncs no era il·legal però sí que podem dir que va ser lleig, i es podia haver
fet molt millor.
Es va convidar a 5 empreses i 3 van presentar ofertes: FIRTEC, Ruscalleda, Calaf.
Finalment es va adjudicar a FIRTEC,
- Per oferir un preu més baix que la resta, entre 7.000 i 10.000€ més econòmic que les altres
empreses.
- Per una execució més ràpida que la resta d’empreses, només 3 setmanes, mentre que les
altres ho feien en 8 o 12 setmanes
- I per oferir una garantia més ampliada que la resta, 48 mesos que sumats als 12 que es
demanaven feien un total de 60 mesos, mentre que les altres empreses oferien unes
garanties ampliades en 12 mesos o 36 mesos.
- Totes les empreses oferien la col·locació de dos fanals solars equipats amb LEDS.
Doncs bé, potser al final és el que passa, que “duros a 4 peles” no pot ser, i tenim l’obra que
tenim.
Només acabar la primera fase, ja es va haver d’anar amb presses per arreglar els guals i
ressalts que eren massa forts i provocaven que nombrosos cotxes o fins i tot autocars no
poguessin circular-hi correctament. També es va procedir a la reducció de la fondària de la
rigola lateral, per considerar-se perillosa quan dos vehicles es creuaven i no tenien
pràcticament espai.
En el ple de juny de 2018, des del nostre grup municipal, ja ens queixàvem que el paviment
del camí de Lourdes estava en mal estat i que hi havia molts desperfectes que requerien una
reparació urgent per ser perillosos. Al juliol, van procedir a arreglar-ho, però sincerament,
l’arranjament que es va realitzar va ser de mínims.
Bé, exactament dos anys més tard, seguim queixant-nos del mal estat del paviment. Com es
pot comprovar a les fotos que adjuntem, hi ha zones perilloses i que cal reparar urgentment,

_____

primera per la seguretat de vianants, ciclistes i vehicles, però també perquè el fet de no
arreglar-ho farà que el deteriorament de l’asfalt s’incrementi.
La garantia s’està esgotant, i malauradament encara que es procedeixi a la reparació
necessària en aquests moments, de ben segur que en poc temps, el deteriorament del
paviment serà inevitable, i com dèiem al principi, el fet d’adjudicar-se al preu més baix i amb
menor temps d’execució hi pot tenir molt a veure.
Des de Junts per Arenys de Munt demanem que es faci una reparació dins del termini de
garantia, però que es faci de la millor forma possible i no com l’última que es va fer.
I, per cert, també adjuntem fotografies dels fanals, ja que n’hi ha que o bé no funcionen
correctament o directament no funcionen.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=11063.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=11246.0

Intervenció Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=11410.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=11421.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=11523.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=11584.0

Intervenció del Sr. Alcalde deixant clar incís de la Secretària municipal dient que el criteri
econòmic no es replanteja:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=11590.0

23. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=11594.0

Intervenció del regidor Sr. Coll en relació amb una al·lusió que ha fet el regidor Sr. Campasol
a l’inici del Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=11622.0

_____

Intervenció del regidor Sr. Campasol en resposta a la intervenció del regidor Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=11677.0

Intervenció del regidor Sr. Muns en relació amb el prec formulat sobre les declaracions a la
ràdio del dia 21 de maig i sobre la reunió del Consell d’Ensenyament:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=11845.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila en relació intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=11975.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol en relació a dues qüestions: sobre la piscina i sobre
l’arranjament del camí de Lourdes:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=12060.0

Intervenció del regidor Sr. Maimí en relació amb el tema de la piscina:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=12317.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol per al·lusions del regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=12484.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz sobre la reunió del Consell d’Ensenyament:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=12674.0

Intervenció del regidor Sr. Muns repetint la pregunta sobre el prec formulat:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=12771.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo sobre la piscina:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=12799.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent una reflexió sobre les intervencions fetes i donant per acabat
el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c350172a8c5f0c708c8?startAt=12861.0

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