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ACTA NÚMERO 3/2021

A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i un minut del dia u de març de dos mil 
vint-i-u, es reuneixen, per mitjans telemàtics i per tal de celebrar sessió extraordinària i 
urgent 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. Santiago Morell i Capellera, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i 
Jorge, 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.

S’excusa per estar de baixa de maternitat la regidora Sra. Vanesa Muñoz i Fernández.

El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom, justifica l’extraordinària urgència de la 
convocatòria i diu que el primer que cal fer és votar la urgència de la convocatòria:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=4.0

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=112.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=121.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=128.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=132.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=137.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=138.0

Posada a votació l’extraordinària urgència de la convocatòria del Ple, s’aprova la mateixa per 
unanimitat dels regidors presents en el Ple.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=4.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=112.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=121.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=128.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=132.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=137.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=138.0
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Tot seguit es procedeix a tractar l’únic punt relacionat a l’ordre del dia:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL CONSOLIDAT DE L’ANY 2021 I LA PLANTILLA ORGÀNICA.

El Sr. Alcalde llegeix la proposta següent:

“Vist que amb data 28/01/2021, es sessió ordinària del Ple, es va aprovar inicialment el 
pressupost general de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per l’exercici 2021. (Exp. 125/2021)

Atès que en el període d’al·legacions, en data 23/02/2021, es presenta una al·legació per 
part del senyor FX.O.A., amb número 764/2021,  que en resum diu: 

- Que al pressupost no hi ha cap partida per expropiacions del Pla General aprovat al 
2003 i adjunta un llistat de 20 immobles.

- Que considera que ha d’haver una aplicació per redactat un Pla Estratègic per poder 
convocar un concurs per un nou POUM.

- Que no hi ha inversió per rehabilitar algunes de les propietats municipals com Vila 
Josefa, la qual considera que ha de formar part de la futura residència geriàtrica.

- Que considera que s’ha de disposar d’una nova biblioteca. 
- Que considera que s’ha de posar inversió per disposar de pàrquings públics.
- No es preveu recuperar el desenvolupament de la UA9 i considera que s’hauria de 

fer.
- Que considera que la futura rotonda a la cruïlla a l’entrada de la zona industrial 

Torrent d’en Puig és competència de l’ACA i la Diputació.
- Que considera que s’ha de prioritzar la residència municipal.
- Que considera que la piscina municipal hauria de tenir una coberta retràctil.
- Que considera il·legal la plantilla municipal perquè hi ha 4 càrrecs amb dedicació.
- Que no s’ha posat partida concreta per fer una consulta popular per saber si la 

residència municipal d’avis és prioritària.
- Que considera que no és gens coherent aprovar una inversió per la urbanització de la 

Rambla Riera i Penya abans d’informar al Consell d’urbanisme, d’economia, de medi 
ambient i de Poble.

Atès que les al·legacions i reclamacions només es poden presentar pels motius taxats en 
l’art. 170 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
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Examinat l’informe de secretària 14/2021, de data 26/02/2021.

Atès que el Ple és l’òrgan competent per resoldre les al·legacions, es proposa l’adopció dels 
següents acords:

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel senyor FX.O.A., amb número 764/2021, 
en data 23/02/2021, a l’aprovació inicial del pressupost municipal de l’Ajuntament per l’any 
2021 degut a què: 
- De les al·legacions o reclamacions realitzades, només la primera té encaix legal en l’art. 170 
del Text Refós de la Llei d’Hisendes Local, que determina que únicament es podran presentar 
reclamacions pels següents motius:
a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts.
b) Per ometre el crèdit necessari pel compliment de les obligacions exigibles a l’entitat local, 
en virtut de precepte legal o qualsevol altre títol legítim.
c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses pressupostades 
o be d’aquestes respecte a las necessitats per a les que estan previstos.
La resta es consideren opinions o consideracions sobre la forma política d’actuar, sense base 
legal que les sustenti.

Pel que fa a la consignació d’aplicacions pressupostàries (no partides com diu l’al·legant) per  
a realitzar expropiacions, sembla que al llistat que s’afegeix en el text de la reclamació fa 
referència a les expropiacions per raons urbanístiques. I segon l’art. 110 del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme els supòsits legitimadors d’aquestes expropiacions són:

- Com a sistema d’actuació
- Actuació aïllada per a l’obtenció dels sistemes urbanístics
- Per a la constitució o ampliació de patrimonis públic del sòl o habitatge
- Per manca de participació dels propietaris en el sistema de reparcel.lació
- Per incompliment de la funció social de la propietat

Gran part del  llistat d’immobles adjunt a l’al·legació tenen  una afectació de línies pel Pla 
General vigent, com a sistemes generals,  excepte:

- Ocupació vorera esquerra carrer Enric Morera
- Habitatge carrer Sant Antoni Maria Claret 18
- L’ermita de Sant Cecilia de Torrent Bo
- Caserna de la Policia local (que ja és de titularitat municipal)
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L’afectació de línies sí seria una supòsit legitimador de l’expropiació per aconseguir sistemes 
urbanístics, en aquest cas, vials, però el Pla general vigent va determinar noves alineacions 
en sòl urbà i a les disposicions transitòries del mateix es diu que quan es facin obres majors 
en aquests edificis afectats, la part afectada es cedirà a l’Ajuntament. Per tant, no hi ha 
obligació legal de destinar aplicacions del pressupost a expropiar aquestes afectacions 
d’alineacions al pressupost municipal, fent constar que durant aquests anys de vigència del 
Pla General aquestes disposicions han donat força bons resultats i s’han aconseguit per 
l’Ajuntament  terrenys afectats sense haver abonat cap quantitat en concepte d’expropiació.

Finalment indicar que sí estaria afecta a expropiació la part posterior de la finca modernista 
del carrer de les Flors cantonada Rambla Francesc Macià, i que si es tramités el projecte 
d’obres per fer l’obertura i urbanització d’aquesta part del carrer, hauria de portar inclòs un 
annex d’expropiació, però en el pressupost d’aquest any no es contempla la realització 
d’aquesta obra.

Segon.- Que respecte a la resta d’al·legacions, s’han de realitzar els següents aclariments:
- Que el Consell de Poble o el de Medi Ambient només són òrgans sectorials de 

consulta sense capacitat real de decisió, tal i com determina la normativa de règim 
local.

- Que la creació d’una residència geriàtrica passa per la creació del servei amb caràcter 
previ en el qual s’ha de considerar, de forma prioritària, la seva viabilitat, tal i com 
determina el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

- Que la rotonda a la que fa esment a la Rambla Riera i Penya està situada dins el tram 
urbà d’Arenys de Munt i és competència de l’Ajuntament la seva execució.

- Que no existeix als arxius municipals cap votació del Ple sobre una coberta retràctil 
de la piscina.

Tercer.- Aprovar definitivament el  Pressupost General per a l’exercici de 2021 (Exp. 
125/2021) que, resumit per capítols i per cadascuna de les entitats que l’integren, és el 
següent: 
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Quart.- Aprovar definitivament la plantilla de personal que es detalla en l’expedient, tant de 
l’Ajuntament com de l’empresa municipal GUSAM següent:

 AJUNTAMENT:

 
 Places

 
 

Grup-Subgrup
Ocupades Vacants Total

PERSONAL FUNCIONARI  
Funcionaris d'habilitació estatal  
Subescala Secretaria     

     Secretari/ària A1 1  1

Subescala Intervenció-tresoreria     

     Interventor/a A1 1  1

Subescala Intervenció-tresoreria     

     Tresorer/a A1  1 1

Funcionaris sense habilitació estatal  

Escala d'administració general     
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     Subescala tècnica A1 1 1 2

     Subescala de gestió A2 1 5 6

     Subescala administrativa C1 5 3 8

     Subescala auxiliar C2 2 3 5

     Subescala subalterna AP 4 1 5

Escala d'administració especial     

Subescala tècnica     

Tècnic superior A1  2 2

Tècnic mitjà A2 2  2

Subescala administrativa C1 1 1 2

Subescala de serveis especials     

Classe Policia local     

Sergent C1 1  1

Caporal C2 3  3

Agent C2 8 4 12

Admva C1 1  1

Classe comeses especials     

Director Ràdio Municipal A2  1 1

PERSONAL LABORAL     
Brigada de neteja     

Oficial 1a C2 1 1 2

Oficial 2a AP 2  2

Peons AP 3 2 5

Brigada d'obres     

Oficial 1a C2 1 1 2

Oficial 2a AP 4 1 5

Conserge de La Central     

Conserge de La Central AP  1 1

Benestar social     

Educador social A2  1 1

Treballador social A2  2 2

Treballadora familiar C2 1  1

Promoció econòmica     

Agent de desenvolupament A2  1 1
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Informàtica     

Tècnic informàtic A2  1 1

Serveis Tècnics     

Arquitecta A1 1  1

CÀRRECS DIRECTIUS     
Directiu local A1 1  1

CÀRREC ELECTE AMB DEDICACIÓ     
Càrrec electe amb dedicació  4  4

49 34 83
 GUSAM:

 Categoria Lloc de treball Tipus contracte Sou brut anual
1 Gerent Gerència Temporal (7mesos) 32.083,33

2
Direcció econòmica i 
financera  Direcció Econòmica Indefinit 45.470,58

3 Cap 1ª d'administració Administració i comptabilitat Indefinit 26.817,31

4 Administratiu/va 2ª
Administració i cicle integral 

aigua Temporal 18.696,82

5 Coordinadora servei RRHH i Coordinadora Neteja Indefinit 31.635,01
6 Cap del servei Cicle integral de l'aigua Indefinit 37.110,38
7 Administrativa (Oficial 1ª) Cicle integral de l'aigua Indefinit 25.523,71
8 Oficial 1ª Cicle integral de l'aigua Indefinit 33.239,51
9 Oficial 2ª Cicle integral de l'aigua Indefinit 30.011,45

10 Oficial 2ª (cap set. + T. Turons) Cicle integral de l'aigua Temporal 29.861,69
11 Encarregat Deixalleria Indefinit 28.700,94

12 Oficial 1ª Deixalleria Indefinit 21.110,39
13 Oficial obrer Deixalleria Temporal 19.286,87

14 Peó Deixalleria Temporal (4 mesos) 4.927,23
15 Directora pedagògica Escola Bressol Temporal 28.997,90
16 Mestra Escola Bressol Indefinit 18.420,45
17 Mestra Escola Bressol Temporal 19.702,69
18 Educadora Escola Bressol Indefinit 15.237,32
19 Educadora Escola Bressol Indefinit 19.811,29
20 Educadora Escola Bressol Indefinit 16.486,78
21 Educadora Escola Bressol Indefinit 12.490,35
22 Educadora Escola Bressol Indefinit 15.188,05
23 Educadora Escola Bressol Indefinit 16.238,02
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24 Educadora Escola Bressol Temporal 16.237,88
25 Educadora Escola Bressol Temporal 18.985,84
26 Educadora Escola Bressol Temporal 7.493,64
27 Educadora Escola Bressol Temporal 18.584,04
28 Educadora Escola Bressol Temporal 17.545,84
29 Educadora Escola Bressol Temporal 17.545,84

30 Educadora Escola Bressol Temporal 17.545,84
31 Netejadora Escola Bressol/Neteja edificis Indefinit 18.383,46
32 Netejadora Escola Bressol/Neteja edificis Temporal 14.373,35
33 Netejadora Neteja edificis Fix/discontinu 5.464,19
34 Netejadora Neteja edificis Indefinit 17.234,53
35 Netejadora Neteja edificis Indefinit 9.718,44
36 Netejadora Neteja edificis Temporal 17.330,36
37 Netejadora Neteja edificis Indefinit 17.856,82
38 Netejadora Neteja edificis Indefinit 10.933,02
39 Netejadora Neteja edificis Indefinit 6.402,90
40 Netejadora Neteja edificis Indefinit 0,00
41 Netejadora Neteja edificis Indefinit 11.894,41
42 Netejadora Neteja edificis Indefinit 10.712,48
43 Netejadora Neteja edificis Indefinit 15.701,55
44 Netejadora Neteja edificis Indefinit 17.971,01
45 Netejadora Neteja edificis Temporal 15.239,79
46 Netejadora Neteja edificis Temporal 17.582,76
47 Netejador cementiri Neteja edificis Temporal 4.892,56
48 Netejadora Neteja edificis Temporal 8.541,22
49 Netejadora Neteja edificis Temporal 10.924,67

50 Netejadora Neteja edificis Temporal 6.897,00
51 Director Aula Formació Adults Interinitat 18.516,57
52 Cap d'estudis Aula Formació Adults Interinitat 16.992,10
53 Professor Aula Formació Adults Interinitat 11.604,51
54 Professor Aula Formació Adults Interinitat 15.467,98
55 Professora Aula Formació Adults Interinitat 10.311,99
56 Professora Aula Formació Adults Interinitat 2.577,88
57 Professor Aula Formació Adults Temporal 11.600,87

58 Auxiliar Administrativa Aula Formació Adults Interinitat 8.093,22
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Cinquè.- Donar publicitat del present acord al BOPB i al tauler electrònic de l’Ajuntament i 
aquest pressupost entrarà en vigor amb efectes al dia 1 de l’exercici al qual es refereix.

Sisè.- Notificar el present acord a l’al·legat atorgant els recursos procedents en dret.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=142.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=611.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=620.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=681.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=789.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=830.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent dues consideracions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=835.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila convidant a l’al·legant a una visita al Centre Cívic el dia 11 
de març, a les 4 de la tarda:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=1015.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=1041.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde 
president Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i 
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=789.0
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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. Santiago Morell i Capellera, Sra. 
Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sr. Guiu Muns i Roura i Sr. Abel Coll i 
Toledano, dels grups ERC, JUNTS, CUP i regidor no adscrit; i una abstenció de la regidora Sra. 
Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.

Intervenció del Sr. Alcalde donant per finalitzat el Ple: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=1060.0

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

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177ddf7e6d800fb?startAt=1060.0
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