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ACTA NÚMERO 4/2020

A la vila d’Arenys de Munt, essent les divuit hores i nou minuts del dia vint d’abril de dos mil 
vint, es reuneixen, per mitjans telemàtics i per tal de celebrar sessió pública extraordinària 
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 explica que avui fan un Ple molt diferent als que 
estan acostumats, perquè per primer cop a la història d’Arenys de Munt és un Ple telemàtic, 
que es pot seguir per streaming a través del canal de Youtube de l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt. Fan aquest Ple des de casa, atès que estem en un context de confinament, per la 
pandèmia que estem patint. Com que aquest Ple és excepcional, també han decidit prendre 
mesures excepcionals, no hi haurà ni precs, ni preguntes ni mocions. Explica que s’ha pactat 
amb totes les forces polítiques que ho deixen pel proper Ple ordinari. Diu que abans de 
començar el Ple, ell, en nom de tots els regidors i regidores del Consistori, volen adreçar 
unes paraules de suport a totes les famílies que estan patint més directament el coronavirus. 
I després també llegirà un Manifest que han consensuat entre totes les forces polítiques. 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=1.0

En primer lloc, el Sr. Alcalde llegeix el següent preàmbul: 

“Estem vivint moments extraordinàriament difícils, la pandèmia passarà, però el dolor que 
sentim per la pèrdua de familiars, amics i persones properes, aquells que ens hem estimat i 
ens han estimat, ens acompanyarà sempre. Les regidores i els regidors de l’ajuntament 
d’Arenys de Munt volem traslladar el nostre sentit condol a totes les famílies que esteu 
patint aquestes pèrdues en silenci, sense poder acomiadar-vos com cal.

També volem fer arribar el nostre suport i escalf a totes les persones afectades pel 
coronavirus que us trobeu aïllades a casa o ingressades a un centre sanitari, així com també 
als vostres familiars, víctimes indirectes d’aquesta pandèmia. Us desitgem molta força i una 
ràpida recuperació.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=87.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=1.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=87.0
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A continuació, llegeix el manifest pactat entre tots els grups en suport a tots els col·lectius 
que estan vetllant per superar la crisi sanitària pel coronavirus la COVID-19:

“MANIFEST DE SUPORT A TOTS ELS COL·LECTIUS QUE ESTAN VETLLANT PER SUPERAR LA 
CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19

D'ençà que el 30 de desembre del 2019, el Dr. oftalmòleg de l'hospital Central de Wuhan, Sr. 
Li Wenkiang va informar de la presència del SARS-CoV, anomenat posteriorment per l'OMS, 
COVID-19, la seva propagació i efectes letals no han parat d'expandir-se.

Aquesta epidèmia fou declarada "pandèmia" el passat 11 de març quan ja afectava 114 
estats. Al nostre país, el primer cas aparegué el 9 de febrer a Mallorca, el 25 de febrer a 
Catalunya i al País Valencià i el 12 de març, a Catalunya Nord.

Aquesta crisi sanitària està posant a prova la nostra capacitat de treballar plegats per 
superar el repte més gran que hem hagut d’afrontat en molts anys. Aquests moments ens 
exigeixen a cadascú de nosaltres demostrar el nostre esperit comunitari. Serveis com la 
policia local i el cos de Mossos d’esquadra s’han desplegat  per conferir seguretat i socórrer a 
la població; bombers i tècnics han muntat hospitals a l'interior de pavellons i han desinfectat 
recintes; i els conductors, personal de seguretat, camillers i xofers de diferents àmbits que 
han estat atenent emergències. Tothom sempre disposat per afrontar amb coratge la 
situació.

Arenys de Munt està demostrant un gran esperit solidari: Veïns i veïnes del poble s’han 
autoorganitzat, teixint una xarxa de voluntaris que ajuden de manera totalment altruista, 
demostrant una gran capacitat de sacrifici i generositat envers els altres, col·laborant en allò 
que calgui; fent la compra o anar a la farmàcia per ajudar a persones grans o vulnerables, 
cosint mascaretes, repartint menjar, entre moltes altres coses. D’aquí el nostre agraïment 
pel compromís comunitari de tota la xarxa de voluntaris d’Arenys de Munt. Moltes gràcies!

La solidaritat ha se ser present més que mai, i que rau en primer lloc, en el fet de quedar-se 
a casa per frenar d’una vegada per totes, i de forma efectiva la cadena de transmissió del 
virus.

També volem fer arribar el nostre immens agraïment al personal sanitari que ha hagut 
d’entomar des del primer moment aquesta lluita per frenar el coronavirus, amb recursos 
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tècnics i humans insuficients, fruit de les retallades que s’han produït en el decurs dels anys, 
fins hi tot havent de posar en risc la seva salut per salvar la vida dels altres, com també ho ha 
hagut de fer el personal de les residències de la gent gran, que sempre ha estat al costat de 
la nostra gent gran. Ens sentim orgullosos de tots ells.

Reivindiquem més que mai la vocació de servei públic. Volem posar en valor la tasca de la 
nostra policia municipal, la brigada municipal, els mossos d’esquadra i de les persones que 
estan prestant els serveis públics essencials, que vetllen per la nostra seguretat, la neteja i el 
manteniment de les vies públiques, i que estan atenent a les famílies més vulnerables.

El coronavirus ha volatilitzat els mecanismes i dinàmiques de treball i de consum que 
estàvem acostumats, però ha esdevingut una oportunitat per potenciar els productes i 
serveis de proximitat que ens estan garantint allò essencial per viure. Els nostres ramaders, 
pagesos, i pescadors no han desatès en cap moment el proveïment de queviures. Els 
botiguers, comerciants i els restauradors no han parat de despatxar i atendre les necessitats 
de la gent, així com les farmàcies, les benzineres i altres serveis bàsics. Per no dir, la gran 
tasca dels mitjans de comunicació, en especial la nostra Ràdio Municipal, que ens informen 
de la evolució de la pandèmia i ens acompanyen ens aquestes setmanes de confinament. A 
tots ells, força, coratge i moltes energies!

També volem fer valer l’aportació que fan aquelles persones que ens regalen estones de 
felicitat i ens amenitzen les jornades feixugues del confinament: músics, cantants, actors, 
actrius i artistes. Així com mestres i professors, que ensenyen i guien milers d'alumnes 
telemàticament. Moltes gràcies!

Finalment, volem honrar la tasca de totes aquestes persones que conflueixen en una actitud 
que salvarà la Humanitat. La història ens diu que els moments de crisi es superen gràcies a la 
nostra capacitat de ser solidaris i d’ajudar-nos els uns als altres. Formem part d’un cos social, 
Arenys de Munt ens necessita a cadascú de nosaltres.

És per tot això que des del consistori, presentem aquest manifest. Perquè quedi constància 
de la conducta de moltes persones que ens permetran superar aquests moments 
extraordinàriament durs, com a exemple per a les actuals i futures generacions, fent 
prevaldre la qualitat humana, la solidaritat i la generositat, una garantia per construir una 
societat més justa on tothom pugui ser feliç.
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Les regidores i els regidors de l’ajuntament d’Arenys de Munt manifestem el nostre 
compromís per ajudar a minimitzar l’impacte de la pandèmia amb totes les eines que 
tinguem al nostre abast. El nostre deure és estar al costat de les famílies que estan patint; 
dels autònoms, comerciants, treballadors i empresaris, als que desitgem una ràpida posada 
en marxa de les seves activitats. Som conscients que aquesta tasca no va de partits ni 
d’ideologies, ho hem de fer treballant plegats. 

Estem en un context històric que no hem viscut mai abans, però no més dur del que van 
viure aquells que ens van precedir -la guerra, la postguerra, la fam, la repressió i la presó- 
aquelles persones que van renunciar a una vida més còmode per defensar les llibertats i els 
drets civils de cadascú de nosaltres. No hi ha res més preuat que la vida, hem de continuar 
treballant per evitar el dolor ajudant-nos els uns als altres. Donem una oportunitat a 
l’esperança perquè ens en sortirem!”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=146.0

Intervenció del Sr. Alcalde explicant que han acordat que cada grup faria una breu 
intervenció respecte a aquest manifest, per ordre de menor a major número de vots:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=511.0

Atès que el regidor no adscrit, Sr. Coll, té problemes tècnics, comença el torn d’intervencions 
el regidor Sr. Muns.

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=573.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=702.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=929.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=1064.0

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=1212.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=146.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=511.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=573.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=702.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=929.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=1064.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=1212.0
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PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12/03/2020.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, els proposa, atès que no poden votar 
igual que si fossin al Ple, votar per ordre de menor a major, des del regidor no adscrit fins a 
ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=1339.0

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=1383.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=138

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=139

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=1399.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=1402.0

Intervenció del Sr. Alcalde manifestant que es dona per bona la votació que han donat els 
portaveus en representació del seu grup municipal:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=1407.0

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

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2020.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt, exposa breument el seu contingut, que es el resultat 
de la situació d’alarma en què vivim i que és una mesura més de les que s’han pres; i tot 
seguit, llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=1339.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=1383.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=138
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=139
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=1399.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=1402.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=1407.0
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“Vista l’existència de despeses que es consideren urgents i inajornables per garantir el bon 
funcionament dels serveis de l’Ajuntament, les quals es poden finançar amb la baixa de 
crèdits en altres aplicacions en les que s’ha comprovat l’existència de crèdit sobrant.

Vist que s’ha el passat 16 de març es va decretar l’estat d’alerta a tot el país degut a la 
pandèmia del COViD-19.

Vist que s’ha hagut de fer front a diferents despeses de compra de material sanitari per a 
protegir als treballadors que estan considerats com a serveis essencials i necessiten 
protecció per tal de realitzar les seves tasques amb normalitat.

Vist que diferents regidories han acordat atorgar subvencions i ajudes a la població per tal 
de poder reduir l’impacte que ha ocasionat aquesta pandèmia a les persones més 
vulnerables i a empreses afectades.

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 37/20 d’Intervenció, de data 15/04/2020.

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

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits número 01/2020, per un import total 
de 246.250,90  euros, següent:

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
ALTA CRÈDITS BAIXA CRÈDITS

510 231 22105 COMPRA D'ALIMENTS PEL DISAM 10.214,93 € 210 150 22706 CONTRACTACIÓ ASSESSORAMENT I TREBALLS TÈCNICS 10.214,93 €
210 150 22706 CONTRACTACIÓ ASSESSORAMENT I TREBALLS TÈCNICS 27.016,07 €
220 150 77000 SUBVENCIONS A ENTITATS URBANÍSTIQUES 2.983,93 €
220 150 77000 SUBVENCIONS A ENTITATS URBANÍSTIQUES 22.016,07 €
620 164 21000 MANTENIMENT CEMENTIRI 1.500,00 €
320 1622 22706 ESTUDI PER A  GESTIÓ RESIDUS PORTA A PORTA 6.306,55 €
410 337 22799 CONTRACTACIÓ DE SERVEIS INTEGRALS DE JOVENTUT 4.000,00 €
820 330 20200 LLOGUER DE NAU PER EQUIPAMENTS CULTURALS 1.177,38 €

75.214,93 € 75.214,93

510 231 48003 SUBVENCIONS PER A SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 35.000,00 €

510 231 48000 FONS SOCIAL I AJUTS A FAMÍLIES EN SITUACIÓ PRECÀRIA 30.000,00 €
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CRÈDITS EXTRAORDINARIS
ALTA CRÈDITS BAIXA CRÈDITS

620 311 22106 MATERIAL SANITARI- EPIS COViD19 5.261,22 € 210 231 63200 REFORMA EDIFICI ESPLAI DE JUBILATS 2020/2/INVER2 5.261,22 €
210 920 44900 TRANSFERÈNCIA COMPENSACIÓ LLOGUERS  -COViD19 6.545,80 € 210 231 63200 REFORMA EDIFICI ESPLAI DE JUBILATS 2020/2/INVER2 6.545,80 €

210 231 63200 REFORMA EDIFICI ESPLAI DE JUBILATS 2020/2/INVER2 53.192,98 €
210 1532 61000 OBRA ARRANJAMENT PASSEIG JALPÍ (POLÍGON TORRENT D'EN PUIG)14.494,24 €
120 912 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 2.000,00 €
120 920 48900 APORTACIÓ A GRUPS POLÍTICS 3.871,44 €
130 920 22799 ASSISTÈNCIA TÈCNICA I ASSESSORAMENT JURÍDIC 2.873,67 €
310 920 21201 MANTENIMENT PREVENTIU DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS13.567,67 €
310 920 21201 MANTENIMENT PREVENTIU DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS8.712,33 €
410 338 22609 ACTIVITATS I FESTES DE JOVENTUT 1.287,67 €

740 241 47000 SUBVENCIÓ A LA CONTRACTACIÓ 10.000,00 € 420 338 22608 FESTES DEL REMEI 10.000,00 €
420 338 22608 FESTES DEL REMEI 306,00 €
410 338 22609 ACTIVITATS I FESTES DE JOVENTUT 4.712,33 €
310 1532 61900 INVERSIONS A LA VÍA PÚBLICA 2020/2/INVER/4 5.000,00 €
320 1621 62500 COMPRA DE CONTENIDORS I BÚJOLS 2020/2/INVER/6 5.000,00 €
910 492 22799 CONTRACTACIO DE SERVEIS DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS5.000,00 €
610 341 22699 NIT DE L'ESPORT 3.000,00 €
920 926 62600 SISTEMA DE CONTROL DE PRESÈNCIA 2020/2/INVER/17 3.981,67 €

810 323 44902 TRANSFERÈNCIA QUOTES ESCOLA BRESSOL  -COViD19 18.866,50 € 920 926 62600 SISTEMA DE CONTROL DE PRESÈNCIA 2020/2/INVER/17 18.866,50 €
920 926 62600 SISTEMA DE CONTROL DE PRESÈNCIA 2020/2/INVER/17 1.151,83 €
820 330 20200 LLOGUER DE NAU PER EQUIPAMENTS CULTURALS 2.210,62 €

171.035,97 171.035,97

246.250,90 € 246.250,90

510 326 48000 AJUTS A USUARIS DE L'ESCOLA BRESSOL 10.000,00 €

720 433 47900 SUBVENCIÓ PER ACTIVITAT ECONÒMICA AFECTADA PER COVID-19 90.000,00 €

810 326 44901 TRANSFERÈNCIA QUOTES AULA FORMACIÓ ADULTS  -COViD19 3.362,45 €

510 231 44900 TRANSFERÈNCIA AMPLIACIÓ BOSSA SOCIAL AIGUA  -COViD19 27.000,00 €

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits durant quinze dies 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 reclamacions contra la 
mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació definitiva.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=1418.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=2247.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=2254.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=2343.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=2488.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=1418.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=2247.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=2254.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=2343.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=2488.0
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Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=2564.0

Intervenció del Sr. Alcalde agraint els vots a favor i manifestant que ha estat molt positiu 
treballar tots plegats:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=2569.0

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES GENERALS DE 
PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE 
MUNT EN RELACIÓ A L’ATORGAMENT D’AJUTS EXTRAORDINARIS A L’OBJECTE 
D’AFEGIR UN ANNEX DESTINAT A AQUELLES PERSONES QUE HAN ESTAT AFECTADES 
PER LA SITUACIÓ D’ESTAT D’ALARMA PROVOCADA PER LA CRISI COVID-19.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=2608.0

La regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, dona les gràcies a tots els voluntaris, així 
com a les cosidores, i  a continuació llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:

“Atès que el Ple de l’Ajuntament va aprovar, en sessió de 15/03/2018, les Bases Generals 
reguladora de la concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament 
d’Areny de Munt, les quals van ser publicades al BOPB de 16/05/2018 i són vigents des de 
l’endemà d’aquesta data.

Atesa la situació provocada per  la propagació del COVID 19, l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
vol donar resposta a les persones que han estat afectades econòmicament per l’actual 
situació. 

Atès que es pretén donar una resposta àgil i eficaç a la situació en aquelles unitats familiars 
que de manera temporal tinguin dificultats per cobrir les necessitats bàsiques i puguin 
accedir a uns ajuts puntuals i urgents evitant així que un cop acabi aquest estat d’alarma la 
situació de vulnerabilitat es cronifiqui; fent especial esment d’aquelles persones que hagin 
perdut la feina arran del tancament de la seva empresa, o que l’empresa on treballen hagi 
reduït la plantilla a partir del dia 15 de març de 2020 degut als efectes del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de 
la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 o bé, aquelles persones que s’han vist afectades 
per un ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació) motivat pel mateix Decret o 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=2564.0
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alguna situació de caràcter anàleg que pugui ser admesa com a equivalent pels Serveis 
Socials Municipals i que, per aquests motius, acreditin no tenir ingressos, patrimoni o 
recursos suficients per fer front a les despeses de lloguer, aliments bàsics i subministres. 

Atès que el ajuts d’urgència contemplats en aquesta modificació estaran subjectes a la 
disponibilitat de crèdit i disponibilitat pressupostària per part de la corporació. 

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) 
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).

Vist, així mateix, el contingut de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, l’atenció a les persones i nuclis familiars en situació de vulnerabilitat.

Considerant que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés, 
aquest s’ha d’ajustar al que determina l’article 124.2 del ROAS.

En virtut de tot això, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases generals reguladores de les 
prestacions econòmiques de caràcter social del municipi d’Arenys de Munt, afegint un Annex 
motivat per la situació creada pel COVID 19, el text íntegre de les qual és el que figura a 
l’expedient, a tots els efectes legals.

Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler electrònic el present acord, per tal 
que els interessats puguin presentar al·legacions i suggeriments en el termini de vint dies. En 
el cas que no se’n presenti cap, l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva i es 
publicarà el text íntegre de les bases.”

Intervenció de la regidora Sra. Batista:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=2642.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=2642.0
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Intervenció del regidor no adscrit Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=2909.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=2917.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3029.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3239.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3277.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3279.0

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

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS, AFECTAT 
ECONÒMICAMENT PEL COVID-19, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i exposa breument el seu contingut, explicant que és 
una subvenció nova destinada, com el seu títol indica, al sector comercial; tot seguit, llegeix 
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:

“Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Munt vol posar en valor la vida que donen els comerços 
als carrers dels pobles i les ciutats i lamenta l’impacte econòmic que està tenint la crisi del 
coronavirus en el petit comerç.

Atès que afrontar els costos de personal i el lloguer dels locals són un dels principals 
problemes als quals s’han d’enfrontar els petits empresaris. 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=2909.0
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3239.0
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_____

Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Munt considera oportú donar suport al teixit comercial i 
de serveis de la vila i amb aquesta finalitat s’ha dotat un fons econòmic per a la prestació 
d’ajuts, amb l’objectiu de subvencionar al sector del petit comerç i de serveis del municipi, 
davant del tancament obligatori dels seus establiments i del cessament de les seves 
activitats, considerades com a no essencials.

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) 
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).

Vist que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst en la Llei 
General de Subvencions i el seu reglament.

En virtut de tot això, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment les Bases especifiques reguladores de la concessió de 
subvencions per al sector comercial i de serveis, afectat econòmicament pel Covid-19, en 
règim de concurrència competitiva del municipi d’Arenys de Munt, el text íntegre de les 
quals és el que figura a l’expedient, a tots els efectes legals.

Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler electrònic, acompanyat de les 
bases, el present acord, per tal que els interessats puguin presentar al·legacions i 
suggeriments en el termini de vint dies. En el cas que no es presenti cap, l’aprovació inicial 
s’entendrà elevada a definitiva i es publicarà el text íntegre de les bases.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3291.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3502.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3291.0
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Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3511.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3570.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3676.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3761.0

Intervenció del Sr. Alcalde manifestant el resultat de la votació, així com posant de manifest 
que aquestes bases són fruit de la col·laboració de tots:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3766.0

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

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA MODERNITZACIÓ 
DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ D’ARENYS DE MUNT, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA.

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:

“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 15/03/18, va aprovar la modificació de 
les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions  per a la modernització 
del comerç i la restauració d’arenys de Munt en règim de concurrència competitiva, que es 
va publicar al BOPB de data 16/05/2018. Aquestes bases eren vigents des de la seva 
publicació  BOPB de 26/09/2016.

Atesa la situació provocada  pel COVID 19 i  entenent la necessitat que tenen els comerços i 
empreses de restauració del municipis,  declarats no essencials per la normativa.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3511.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3570.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3676.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3761.0
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Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) 
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).

Considerant que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés, 
aquest s’ha d’ajustar al que determina l’article 124.2 del ROAS. 

En virtut de tot això, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment la segona modificació de les Bases específiques reguladores de 
la concessió de subvencions per a la modernització del comerç i la restauració d’Arenys de 
Munt en règim de concurrència competitiva, el text íntegre de la modificació és el que figura 
a l’expedient, a tots els efectes legals.

Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler electrònic el present acord, 
acompanyat del text de la modificació, per tal que els interessats puguin presentar 
al·legacions i suggeriments en el termini de vint dies. En el cas que no es presenti cap, 
l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva i es publicarà el text íntegre de les bases.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3793.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3932.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3939.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3999.0
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=3939.0
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Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4061.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4106.0

Intervenció del Sr. Alcalde manifestant el resultat de la votació, així com posant de manifest 
que aquestes subvencions les podran demanar els que han iniciat negoci aquest any, i també 
podran demanar les del punt anterior:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4109.0

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

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES EMPRESES PER AL 
FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DEL MUNICIPI D'ARENYS DE MUNT.

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:

“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 15/03/18, va aprovar les bases 
específiques reguladores de la concessió de subvencions a les empreses pel foment de la 
contractació de persones desocupades menors de 30 anys i majors de 45 de municipi, les 
quals van ser publicades al BOPB de 18/05/2018 i són vigents des de l’endemà d’aquesta 
data.

Atesa la situació provocada pel COVID 19 i entenent la necessitat que s’originarà en la 
població a conseqüència del tancament de les empreses i comerços declarats no essencials. 

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) 
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4061.0
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Considerant que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés, 
aquest s’ha d’ajustar al que determina l’article 124.2 del ROAS. 

En virtut de tot això, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases específiques reguladores de la 
concessió de subvencions a les empreses pel foment de la contractació de persones 
desocupades del municipi, el text íntegre de la modificació és el que figura a l’expedient, a 
tots els efectes legals.

Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler electrònic el present acord, 
acompanyat del text de la modificació, per tal que els interessats puguin presentar 
al·legacions i suggeriments en el termini de vint dies. En el cas que no es presenti cap, 
l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva i es publicarà el text íntegre de les bases.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4155.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4327.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4332.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4401.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4514.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4562.0
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Intervenció del Sr. Alcalde responent a una qüestió plantejada per la regidora del grup PSC 
en relació a un segon pac de mesures de cara als emprenedors locals:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4566.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4611.0

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

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS AL SERVEI DE MENJADOR DE 
LES ESCOLES BRESSOL D’ARENYS DE MUNT.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4624.0

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

“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 19/04/18, va aprovar les bases 
específiques reguladores de la concessió de subvencions del servei de menjador de les 
escoles bressol d’Arenys de Munt en règim de concurrència competitiva, que es van publicar 
íntegrament al BOPB de data 5/06/2018.

Atesa la situació provocada  pel COVID 19 i entenent la necessitat que tenen les famílies del 
municipi.

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) 
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).

Considerant que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés, 
aquest s’ha d’ajustar al que determina l’article 124.2 del ROAS. 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4566.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4611.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4624.0


    

     

_____

En virtut de tot això, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases específiques reguladores de la 
concessió de subvencions del servei de menjador de les escoles bressol d’Arenys de Munt en 
règim de concurrència competitiva, el text íntegre de la modificació és el que figura a 
l’expedient, a tots els efectes legals.

Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler electrònic el present acord, 
acompanyat del text de la modificació, per tal que els interessats puguin presentar 
al·legacions i suggeriments en el termini de vint dies. En el cas que no es presenti cap, 
l’aprovació inicial s’entendrà elevada a definitiva i es publicarà el text íntegre de les bases.”

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4644.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4747.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4754.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4805.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4915.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4946.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4954.0
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_____

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

8. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL DR. ORIOL MITJÀ COM A “FILL PREDILECTE 
D’ARENYS DE MUNT”.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt explicant que aquest ha estat presentat pel grup 
JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4960.0

La regidora Sra. Devesa, del grup JUNTS, llegeix la proposta següent:

“L’actual Reglament de Protocol, Honors i Distincions, vigent des del 26/12/2016, no 
contempla exactament la figura de Filla o Fill Predilecte de la Vila, com a tal, però sí que es 
pot nomenar com a persona destacada a aquells arenyencs/enques que tinguin una 
trajectòria meritòria en qualsevol camp, la qual és assimilable.

El grup Junts ha considerat que la trajectòria com epidemiòleg del Dr. Oriol Mitjà, malgrat no 
molt llarga, és d’una intensitat i reconeixement a nivell mundial que evidencia els seus 
mèrits i que el Ple de l’Ajuntament hauria de considerar la concessió de la distinció de fill 
predilecte.

Atès que cal seguir els tràmits establerts en el Reglament de Protocol, Honors i Distincions, a 
l’art. 17. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l’expedient per nomenar al doctor Oriol Mitjà com a persona destacada (Fill 
Predilecte) d’Arenys de Munt.
 
Segon.- Donar publicitat d’aquest acord al BOPB i al web municipal,  per a què qualsevol 
persona interessada pugui consultar-lo i aportar aquella documentació que consideri 
oportuna durant el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació, i 
al mateix temps, es donarà audiència als interessats amb la mateixa finalitat.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4960.0


    

     

_____

Tercer.- Nomenar instructor de l’expedient al portaveu del grup Junts a l’Ajuntament, senyor 
Lluís Campasol i Terrats.

Quart.- Que finalitzada la instrucció de l’expedient, l'Alcaldia, podrà acordar l’ampliació de 
les diligències o acceptar-ne plenament el dictamen i, en aquest cas, sotmetre-ho al Ple de 
l'Ajuntament que ho haurà d’aprovar per majoria de dos terços.”

Intervenció de la regidora Sra. Devesa:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4985.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=5104.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=5150.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=5254.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=5365.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=5389.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=5468.0

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 vots en contra 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.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=4985.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=5104.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=5150.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=5254.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=5365.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=5389.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=5468.0


    

     

_____

Intervenció de la Secretària municipal posant de manifest que en el punt de la modificació 
de crèdits no s’ha dit la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=5497.0

Intervenció del Sr. Alcalde dient que el punt 2 s’ha aprovat per unanimitat, demanant 
disculpes perquè són nous en aquest format de Ple i donant la paraula a la regidora Sra. 
Batista, que explicarà una proposta per apujar els ànims, en relació amb el dia de Sant Jordi: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=5505.0

Intervenció de la regidora Sra. Batista explicant la proposta:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=5562.0

Intervenció del Sr. Alcalde dient que poden trobar més informació a la web de l’Ajuntament i 
donant per finalitzat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c3501715e9bec670791?startAt=5622.0

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