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ACTA NÚMERO 7/2021

A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta minuts del dia deu de juny de dos 
mil vint-i-u, es reuneixen, per mitjans telemàtics i per tal de celebrar sessió ordinària de 
l’Ajuntament, el senyor alcalde president el Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents 
d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels 
Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal, i els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i 
Alsina, Sr. Santiago Morell i Capellera, 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, comenta els casos de violència masclista i LGTB i 
recorda a veïns i veïnes el telèfon per fer precs i preguntes, que seran resolts al final del Ple.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=1.0

PART DISPOSITIVA

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13/05/2021.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=175.0

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

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL DE L’ANY 2021 DE L’AJUNTAMENT 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:

“Vista la providència d’Alcaldia, de data 21 de maig de 2021, on resol iniciar el procediment 
per a modificar singularment la Relació de Llocs de Treball de l’any 2021 de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt, en els següents casos:

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=1.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=175.0
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- Tècnic/a d’Administració General jurídic i Tècnic/a informàtic/a, en motiu d’un canvi 
d’assignació de les tasques de Transparència i Protecció de Dades i d’una adequació 
de les tasques del Tècnic/a d’Administració General.

- Tècnic/a de Recursos Humans, per tal de modificar-la en Cap Director/a de Recursos 
Humans.

- Tècnic/a de Joventut, Tècnic/a d’Intervenció, Director/a de Ràdio, Tècnic/a de 
Secretaria, Treballadores Socials i Educadora Social, tots ells del grup de classificació 
A2.

Vist que el present procediment s’enquadra dins de la planificació de recursos humans que 
preveu l’article 69 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic – TREBEP -, i que, per tant, no es 
tracta d’una incorporació de nou personal, ni d’increment de places en plantilla, sinó d’una 
reordenació del personal mitjançant una modificació singular de la relació de llocs de treball 
per adequar-los a les necessitats de la corporació; seguint, així mateix, l’establert per l’article 
18.7 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021.

Vist el Decret 214/90 que determina el contingut de les relacions de llocs de treball i havent 
donat trasllat de la documentació als sindicats per tal que expressin llur opinió.

Vist que s’ha fet negociació en aquest sentit amb els representants sindicals del personal 
funcionari en reunió de data 20 de maig de 2021. 

Vist l’informe favorable de la Tècnic de Recursos Humans 87/2021, de data 24 de maig.

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

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

Primer.- Aprovar inicialment l’adequació singular i excepcional de la Relació de Llocs de 
Treball per a l’any 2021 de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, següent:

a) Lloc de treball de Tècnic/a d’Administració General Jurídic (fitxa número 33), 
escala d’administració general, sots escala tècnica, enquadrat orgànicament 
a Serveis Generals, àrea de Secretaria, que deixa de tenir assignades les 
tasques de Transparència i conserva les tasques de Protecció de Dades, en la 
seva part jurídica, rebaixant el seu complement específic en 395,75 euros 
bruts mensuals.
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b) Lloc de treball de Tècnic/a informàtic/a (fitxa número 35), personal laboral, 
enquadrat orgànicament a l’àrea d’Informàtica, assignant-li les tasques de 
Transparència, el seu complement específic augmenta en 197,88 euros bruts 
mensuals.

c) Eliminar el lloc de treball de Tècnic/a de Recursos Humans (fitxa número 41), i 
crear el lloc de treball de Cap Director/a de Recursos Humans, escala 
d’administració general, sots escala de gestió, enquadrat orgànicament a 
Serveis Generals, amb categoria professional A2, nivell de destí 22 i 
complement específic de 1.249,82 euros bruts mensuals; aprovant la fitxa 
descriptiva del lloc de treball número 46.

d) Així mateix es modifiquen les següents fitxes del grup A2 per adequar els seus 
complements específics:

- Tècnic/a Joventut (fitxa número 43), escala d’administració general, sots 
escala de gestió, enquadrat orgànicament a Serveis Generals, Departament de 
Serveis Personals, i complement específic de 615,74 euros bruts mensuals.
- Tècnic/a Secretària, escala d’administració general, sots escala de gestió, 
enquadrat orgànicament a Serveis Generals, àrea de Secretaria, i complement 
específic de 615,74 euros bruts mensuals. Així mateix, es modifica la fitxa 
número 44, afegint a les seves funcions específiques el suport a la Secretaria 
municipal en tasques de contractació.
- Tècnic/a Intervenció (fitxa número 42), escala d’administració general, sots 
escala de gestió, enquadrat orgànicament a Serveis Generals, àrea 
d’Intervenció, i complement específic de 615,74 euros bruts mensuals.
- Director/a Ràdio (fitxa número 40), escala d’administració especial, sots escala 
de serveis especials, classe de comeses especials, enquadrat orgànicament a 
Serveis Generals, àrea de Serveis Personals, i complement específic de 615,74 
euros bruts mensuals.
- Treballadora Social (2 llocs de treball), (fitxa número 23), personal laboral, 
enquadrat orgànicament a Benestar Social, i complement específic de 615,74 
euros bruts mensuals.
- Educadora Social (fitxa número 36), personal laboral, enquadrat orgànicament 
a Benestar Social, i complement específic de 615,74 euros bruts mensuals.
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TAG jurídic SG A1 24 AG TEC 33 F CO Llice
nciat C 638,29 1.200,70 35h 1

Tècnic RRHH SG A2 20 AG TG 41 F CO Grau 
unive C 481,48 456,76 35h 1

Cap Director RRHH SG A2 22 AG TG 46 F CO Gra
u C 558,28 1.249,82 35h 1

Tècnic Mig - Secretaria SG A2 20 AG TG 44 F CO Grau 
unive C 481,48 615,74 35h 1

Tècnic Mig - Informàtic SG A2 20 AG GES 35 L CO Diplo
matu C 481,48 1.010,85 35h 1

Tècnic Mig - Joventut SP A2 20 AG GES 43 F CO Diplo
matu C 481,48 615,74 35h 1

Tècnic Mig - Intervenció SG A2 20 AG GES 42 F CO Diplo
matu C 481,48 615,74 35h 1

Director Ràdio SP A2 20 AG GES 40 F CO Grau 
unive C 481,48 615,74 35h 1

Treballador/a social SP A2 20 AG TM 23 L CO Diplo
matu C 481,48 615,74 35h 2

Educador/a social SP A2 20 AG TM 36 L CO Grau 
d’Ed C 481,48 615,74 35h 1
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Segon.- Que totes les fitxes dels llocs de treball de l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
entendran adaptat el seu horari a la jornada setmanal de 35 hores; amb l’excepció de les 
fitxes dels llocs de treball de la Policia Local i la Brigada municipal, que l’adaptaran a la 
jornada setmanal de 37,50 hores; segons acord de Ple de data 24 de gener de 2019.

Tercer.-  Publicar aquests acords al BOPB, al tauler electrònic i al web municipal, durant el 
termini d’un mes, per tal que els interessats puguin presentar al·legacions i suggeriments.

Quart.- Que en el cas que no es presentin al·legacions o suggeriments, l’acord d’aprovació 
inicial s’entendrà elevat a definitiu, havent-se de publicar al BOPB i al tauler d’edictes la 
totalitat de la modificació.

Cinquè.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya (DGAL), als efectes oportuns.”

Intervenció del Sr. Alcalde: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=200.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=527.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=200.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=527.0
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Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=549.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=614.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=723.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=841.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent un aclariment i procedint a la votació: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=847.0

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

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 12/2021.

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

“Vista la Memòria d’Alcaldia de data 31 de maig de 2021 en el que es posa de manifest  la 
necessitat de dur a terme una modificació de crèdits amb crèdits extraordinaris i 
suplements, per un total de 1.654.693,49 euros, per atendre despeses que es consideren 
inajornables de caràcter no discrecional i que no estaven previstes al Pressupost inicialment 
aprovat o ho estaven amb import insuficient.

Vist que l’aprovació de crèdits extraordinaris i suplements correspon al Ple de la corporació 
d’acord amb l’article 177.2 del RDLegislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel que es 
desenvolupa el Capítol 1r del Títol VI de la L.39/88 reguladora de les Hisendes Locals, i els 
articles 21 i 22 de les Bases d’Execució del Pressupost vigents. 

Vist l’informe de control financer emès per la Intervenció número 21/2021, de data 31 de 
maig, que conclou favorablement a la Proposta formulada per l’Alcaldia en la mateixa data.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=549.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=614.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=723.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=841.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=847.0
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Per tot l’exposat, la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 12/2021, per un import total de 
1.654.693,49 euros (exp. 979/2021), segons el detall Annex, que es resumeix en:

Crèdits: 1.654.693,49
Suplement de crèdit: 1.439.164,64

Crèdits extraordinaris: 215.528,85
Finançament: 1.654.693,49

Romanent de Tresoreria General: 1.646.981,49
Baixes: 7.712,00

Segon- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del TRHL de 
forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no hi ha 
reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació definitiva.”
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ANNEX
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
ALTA CRÈDITS

110 231 16001 SEGURETAT SOCIAL -BENESTAR SOCIAL 168,91
110 931 16000 SEGURETAT SOCIAL -INTERVENCIÓ TRESOR.- 221,17
110 920 16000 SEGURETAT SOCIAL -ADM. GENERAL-. 222,57
110 491 16000 SEGURETAT SOCIAL -RÀDIO- 223,19
110 2319 16000 SEGURETAT SOCIAL -JOVENTUT- 223,19
110 920 16002 SEGURETAT SOCIAL - ADM. GENERAL INF.- 277,03
110 922 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -RRHH- 384,00
110 231 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES -BENESTAR SOCIAL- 603,25
110 931 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -INTERVENCIÓ TRESOR.- 789,90
110 920 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -ADM. GENERAL- 794,90
110 491 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -RÀDIO- 797,10
110 2319 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC-JOVENTUT- 797,10
110 920 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.-ADM. GENERAL INF.- 989,40
110 922 16000 SEGURETAT SOCIAL -RRHH- 1.217,80
110 922 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -RRHH- 3.965,30
120 920 62500 MOBILIARI PER DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 2021/2/INVER/29 4.494,72
120 912 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 15.000,00
120 920 63202 INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS 2021/2/INVER/43 57.372,28
130 920 22604 DESPESES JURÍDIQUES 5.000,00
140 133 22799 SERVEI DE GRUA 4.000,00
210 150 22707 PROJECTE REFORMA DE L'ESCORXADOR 7.500,00
210 151 64002 MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLA GENERAL 2021/2/INVER/21 42.000,00
220 150 77000 SUBVENCIONS A ENTITATS URBANÍSTIQUES 50.000,00
230 1521 63201 REFORMA D'HABITATGE SOCIAL 2021/2/INVER/23 1.800,00
230 1521 62200 ADQUISICIÓ D'HABITATGE SOCIAL 2021/2/INVER/13 75.000,00
310 1532 62300 MAQUINÀRIA PER BRIGADA D'OBRES 2021/2/INVER/24 3.000,00
310 1533 62500 MOBILIARI URBÀ 2021/2/INVER/24 81.323,58
310 163 62400 VEHICLES PER A BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES 2021/2/INVER/15 58.341,79
310 1531 21000 MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES 125.000,00
310 1532 61900 INVERSIONS A LA VIA PÚBLICA 2021/2/INVER/11 147.254,10
320 171 21000 MANTENIMENT PARCS I JARDINS I PODA ARBRAT 4.107,49
320 1622 44900 GESTIÓ DEIXALLERIA 4.754,78
320 1622 44901 TRASPAS D'APORTACIONS MUNICIPALS PER GESTIÓ DEIXALLERIA 10.128,61
320 1622 22706 ESTUDI PER A  GESTIÓ RESIDUS PORTA A PORTA 8.924,00
320 171 22700 MANTENIMENT ZONES VERDES FORESTALS I CAMINS 14.377,85
320 1533 62500 MOBILIARI URBÀ PER RECOLLIDA SELECTIVA 2021/2/INVER/18 30.503,76
330 165 20300 ENLLUMENAT DE NADAL 10.814,70
330 165 62300 INVERSIONS ENLLUMENAT PÚBLIC 2021/2/INVER/25 18.000,00
410 338 22609 ACTIVITATS I FESTES DE JOVENTUT 3.000,00
420 338 22699 ALTRES FESTES 10.000,00
510 231 48005 SUBVENCIÓ NOMINATIVA CREU ROJA -Q2866001G- 3.000,00
510 231 22609 ACTIVITATS D'INTEGRACIÓ DE COL.LECTIUS AMB RISC SOCIAL 6.000,00
510 231 48000 FONS SOCIAL I AJUTS A FAMÍLIES EN SITUACIÓ PRECÀRIA 12.000,00
510 231 22105 COMPRA D'ALIMENTS PEL DISAM 16.500,00
510 1521 48000 SUBVENCIONS PER POLÍTIQUES INTEGRALS D'HABITATGE 30.000,00
520 231 48001 APORTACIÓ RESIDÈNCIA VERGE DEL REMEI -G62269097- 85.000,00
540 924 22699 CAMPANYA DE CIVISME 3.000,00
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610 342 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO - ESPORTS 1.000,00
610 342 22799 CONTRACTACIO EMPRESES COMUNICACIO - ESPORTS 1.000,00
610 342 21200 MANTENIMENTS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 41.529,20
610 342 63201 INVERSIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS -IRC- 2021/2/INVER/44 97.922,33
620 312 21200 MANTENIMENT DEL C.A.P. 15.000,00
630 311 22700 CONTROL DE PLAGUES I PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL.LOSI 15.000,00
720 430 77000 SUBVENCIONS MODERNITZACIÓ TEIXIT COMERCIAL 24.500,00
720 433 47900 SUBVENCIÓ PER ACTIVITAT ECONÒMICA AFECTADA PER COVID-19 75.000,00
730 432 22699 ACCIONS PER DINAMITZACIÓ DEL TURISME 2.000,00
730 430 22799 CONTRACTACIÓ D'EMPRESES DE COMUNICACIÓ- PROMOCIÓ DEL POBLE 8.100,00
740 241 47000 SUBVENCIONS PEL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ 2.500,00
740 433 22699 ACCIONS FOMENT ECONOMIA I DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA 4.500,00
740 430 47900 CONCURS EMPRENEDORIA 10.000,00
810 326 78002 SUBVENCIÓ AMPA INSTITUT DOMENEC PERRAMON -G6069691- 1.200,00
810 323 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO 6.000,00
810 321 63201 INVERSIONS A LES ESCOLES 2021/2/INVER/45 20.000,00
810 323 62300 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA ESCOLA BRESSOL 2021/2/INVER/20 22.000,00
810 323 21200 MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS D'EDUCACIÓ 56.000,00
910 491 22799 CONTRACTACIÓ D'EMPRESES DE COMUNICACIÓ 3.000,00
910 920 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 5.000,00
920 920 21600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS 1.600,00
920 920 22200 TELÈFON DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I ADSL 2.200,00
920 920 62600 MATERIAL INFORMÀTIC INVENTARIABLE 2021/2/INVER/31 5.600,00
920 926 62600 SISTEMA DE DETECCIÓ DE PRESÈNCIA 2021/2/INVER/19 25.000,00
920 132 62300 ADQUISICIÓ CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA 2021/2/INVER/30 34.640,64

710 87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 1.439.164,64
1.439.164,64 € 1.439.164,64 €

ROMANENT DE TRESORERIA
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CRÈDITS EXTRAORDINARIS
ALTA CRÈDITS

140 130 62400 ADQUISICIÓ DE VEHICLES PER LA POLICIA 2021/2/INVER/36 14.570,82
210 933 63201 INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS BCIL 2021/2/INVER/37 65.000,00
220 161 48000 CONVENI XARXA AIGUA ENTITAT URBANISTICA TRES TURONS 6.650,00
230 1521 21000 DESPESES DE COMUNITAT DE L'HABITATGE SOCIAL 1.000,00
230 1521 21300 MANTENIMENT ALARMES HABITATGE SOCIAL 1.750,00
320 170 45100 APORTACIÓ ACA - CONVENI ARRENJAMENT LLERA TORRENT D'EN TERRA 2.437,25
320 171 22701 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MEDI AMBIENT 3.909,91
420 338 22700 CONTRACTACIÓ EMPRESES PER APLICAR MESURES COVID 8.000,00
520 337 62501 MATERIAL INVENTARIABLE PER ACTES GENT GRAN 2021/2/INVER/38 3.460,20
520 231 48002 SUBVENCIONS AL TRANSPORT GENT GRAN 11.000,00
530 327 22799 SUPORT TECNIC PROJECTE DE PREVENCIÓ VIOLÈNCIA DE GÈNERE 7.712,00
610 342 62500 MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE 2021/2/INVER/39 3.067,83
610 341 48002 SUBVENCIONS EXTRAORD.A ENTITATS ESPORTIVES-CAMPIONATS- 4.000,00
610 341 48001 SUBVENCIÓ NOM. CENTRE D'ESPORTS ADM (HOQUEI) -G59147702- 15.000,00
620 164 63200 INVERSIONS AL CEMENTIRI 2021/2/INVER/40 52.285,19
810 326 48002 SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA SANT MARTÍ -G60370459- 1.200,00
810 326 62502 ADQUISICIÓ INSTRUMENTS MUSICALS 2021/2/INVER/41 3.000,00
820 3321 62501 MOBILIARI BIBLIOTECA 2021/2/INVER/42 11.485,65

710 87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 207.816,85

530 231 22799 SERVEI DEL PROJECTE DE PREVENCIÓ VIOLÈNCIA DE GÈNERE 7.712,00
215.528,85 € 215.528,85 €

ROMANENT DE TRESORERIA

BAIXA DE CRÈDIT

Intervenció del Sr. Alcalde: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=922.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=1494.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=1509.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=1785.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=1998.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=922.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=1494.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=1509.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=1785.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=1998.0
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Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2072.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2075.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2432.0

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 la regidora i regidor 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. Santiago Morell i Capellera, 
Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sr. Guiu Muns i Roura, Sra. Vanesa 
Muñoz i Fernandez i Sra. Àngels Castillo i Campos, dels grups JUNTS, CUP i PSC.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i exposa breument el seu contingut:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2449.0

Tot seguit, la secretària municipal llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la 
Comissió Informativa:

“D’acord amb l’article 26 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb càrrec als 
crèdits de l'estat de despeses, de cada pressupost només es poden contraure obligacions 
derivades d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es 
realitzin en l'any natural del mateix exercici pressupostari (article 157.1, LRHL). No obstant el 
que disposa l'apartat anterior, s'aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del 
seu reconeixement, les obligacions següents:

a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal que percebi les 
seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l'entitat local (article 
157.2, a), LRHL).

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2072.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2075.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2432.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2449.0
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b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 
anteriors. En el supòsit que estableix l'article 47.5 es requerirà la prèvia incorporació 
dels crèdits corresponents.

c) Les obligacions procedents d'exercicis anteriors a què es refereix l'article 60.2 
d'aquest Reial decret.

Vist que existeixen a l’Ajuntament factures i altres documents justificatius, per la realització 
d'obres, prestació de serveis i subministraments i altres despeses, corresponents totes elles 
a exercicis anteriors i que no corresponen a cap dels supòsits anteriors, pel que procedeix 
incoar un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits amb la finalitat d'aplicar al 
pressupost de l'exercici corrent les esmentades factures i despeses, per un import total de 
41.049,69 euros.

Vist que la proposta de reconeixement extrajudicial engloba despeses que deriven de 
situacions diferents, imputables a diferents capítols del pressupost municipal, i vista la 
providència del Regidor d’Economia de data 2 de juny de 2021 així com els informes que han 
estat emesos per la Intervenció municipal, amb conclusions diverses: 

Informe Interv. Conclusió Tipologia despesa Import Capítol

240/2021.FI.N Objeccions 2.19.1.   Despeses menors – F/2021/90 sense prèvia 
autorització de la despesa

8.314,55 € 2

Omissió 1/2021 Omissió Factures de M. L. R. – 77325245G – servei de grua 
2020

1.851,12 € 2

Omissió 2/2021 Omissió Factures d’ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL – 
A81948077 – subministrament de gas 2020

3.840,54 € 2

Omissió 3/2021 Omissió Factures de MAP SERVEIS A LES PERSONES -
B63191092- SAD 2020

1.921,30 € 2

Omissió 4/2021 Omissió Factures d’ESMEDIACIÓ -G66338658- projecte 
Radars gener 2020

1.512,82 € 2

Omissió 10/2021 Omissió Factures d’ESMEDIACIÓ -G66338658- projecte 
Radars d’octubre a desembre’20

4.602,82 € 2

Omissió 12/2021 Omissió Factures de INGENIERIA CONTROL Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, S.A. (ICTT) – 
A58260050 – subministrament llums de Nadal 2020

10.814,70 € 2

Vist que hi ha crèdit adequat i suficient per imputar aquestes despeses al Pressupost 2021.
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Vist que l’òrgan competent per a l’aprovació de totes aquestes despeses és el Ple de 
l’Ajuntament, vist el que disposen l’article 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i l’article 10 (apartat IV) de les Bases d’Execució del Pressupost 2021 pel que fa al 
reconeixement extrajudicial de crèdits, així com l’article 28.2 del RD 424/2017 pel que fa a la 
competència per resoldre les omissions.

Vist que, en relació a les despeses informades per la Intervenció amb Objeccions, no s’ha 
posat de manifest cap discrepància a través dels informes emesos pels diferents Serveis, pel 
que procedeix entendre que no es pot resoldre l’aixecament de la suspensió generada per 
les Objeccions i que l’únic camí legal per a l’abonament de les factures és a través del 
reconeixement extrajudicial de crèdits, per tal d’evitar l’enriquiment injust de 
l’Administració.

Vist que, pel que fa a les despeses informades per la Intervenció com a Omissió (exp. 
29/2021), un cop vistos els informes tècnics que obren en aquell expedient, procedeix 
convalidar l’omissió de la funció interventora, aprovar la continuïtat del procediment i, si 
s’escau, per raons d’economia processal, reconèixer les obligacions detallades a l’expedient.

Vist l’informe emès per la Intervenció 241/2021.F.I. de data 3 de juny, en relació a la 
Proposta de l’Alcaldia (Exp. 1024/2021), i vistes les observacions que hi formula.

Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords:

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les següents despeses i factures, 
les qual han estat informades per la Intervenció amb Objeccions, per tal d’evitar 
l’enriquiment injust de l’Administració, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer 
l’obligació del seu pagament amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021:

N. de 
document Data doc.

Import 
total Tercer Nom Text Explicatiu Aplicació

Emit- 
202019

31/12/2020 34,99 B08801961 GUBAU ALSINA SL AOC:93823268 REF:220200000956 2507-
11697 / neteja completa 4x4 140 130 21400

7010383168 31/12/2020 414,43 A79206223 LYRECO ESPAÑA 
SA

AOC:93897192 500H PAPEL LYRECO BUDGET 
A3 80G BCO ( AJUNTAMENT ARENYS DE 
MUNT   ) / 500H PAPEL LYRECO BUDGET A4 
80G BCO ( 120 920 22000

7010383169 31/12/2020 514,02 A79206223 LYRECO ESPAÑA 
SA

AOC:93897194 BOLIGRAFO RET PILOT 
SUPER GRIP MED AZL ( AJUNTAMENT 
ARENYS DE MUNT   ) / FLUORESCENTE 120 920 22000
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LYRECO ROSA ( AJUNTAM

2020-07 08/11/2020 5.243,64 M. S. C. COMPRA ALIMENTS DISAM 510 231 22105
2020-08 22/11/2020 417,93 M. S. C. COMPRA ALIMENTS DISAM 510 231 22105
2020-12 20/12/2020 215,28 M. S. C. COMPRA ALIMENTS PER AL DISAM 510 231 22105
34 15/10/2020 100,42 B61093001 PROHIGIENE SL 24 BOBINES PAPER SECAMANS PER A 

L'AJUNTAMENT 120 920 22110
35 22/10/2020 200,79 B61093001 PROHIGIENE SL 48 BOBINET PAPER SECAMANS PER A 

DEPENDENCIES MUNICIPALS 120 920 22110
36 28/12/2020 447,45 B61093001 PROHIGIENE SL PAPER HIGIENIC EX.CENTRAL HIGI PER A 

DEPENDENCIES MUNICIPALS 120 920 22110
914/1 31/12/2020 608,85 M. M. N. COMPRA GUANTS DE NITRIL I MASCARETES 

FFP2 PER A BRIGADA AJUNTAMENT 620 311 22106
913/1 31/12/2020 116,75 M. M. N. COMPRA MEDICAMENTS PER A 

FARMACIOLA POLICIA 140 130 22106
8.314,55

Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les següents despeses i factures, 
les qual han estat informades per la Intervenció com a Omissions, tot convalidant l’omissió 
de la funció interventora produïda i aprovant la continuïtat del procediment, procedint a 
autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per raons d’economia processal, amb càrrec al 
pressupost de l’exercici 2021:

N. de 
document Data doc.

Import 
total Tercer Nom Text Explicatiu Aplicació

20/185 30/11/2020 1517,78 M. L. R.

NOVEMBRE'20: SERVEI DE RECOLLIDA 
DE VEHICLES MAL APARCATS A LA VIA 
PUBLICA 140 133 22799

20/191 31/12/2020 333,34 M. L. R. DESEMBRE'20: SERVEI DE GRUA 140 133 22799
  1.851,12       

N. de document Data doc.
Import 
total Tercer Nom Text Explicatiu Aplicació

086165285765 
0091 
PNR001N0384789

20/11/2020 121,52 A81948077 ENDESA 
ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

AOC:92523166 Terme Fixe Gas                        
S1 ( PASSEIG TORRENT D'EN PUIG 10-
LOC01;08358;ARENYS DE 
MUNT;BARCELON

           
330   920 22102

086161811115 
0780 
PNR001N0392164

01/12/2020 998,36 A81948077 ENDESA 
ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

AOC:92523196 Terme Energia Gas ( 
CARRETERA LOURDES 29-
LOC01;08358;ARENYS DE 
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( CARR

           
330   320 22102

086161820468 
0778 
PNR001N0409766

09/12/2020 1.478,89 A81948077 ENDESA 
ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

AOC:92523438 Terme Energia Gas ( 
GENERALITAT 2-LOC01;08358;ARENYS 
DE MUNT;BARCELONA;ESP ) / Terme 
Fixe Gas ( GENERALITAT

     
330   320 22102

086161739915 
0378 
PNR001N0382646

18/11/2020 218,49 A81948077 ENDESA 
ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

AOC:92524537 Terme Energia Gas                     
S1 ( CAN BARBETA-
LOCAL;08358;ARENYS DE 
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Terme E

     
330   320 22102

086161739480 
0397 
PNR001N0385751

23/11/2020 89,25 A81948077 ENDESA 
ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

AOC:92524590 Terme Energia Gas                     
S1 ( AVDA REMEI-LOC01;08358;ARENYS 
DE MUNT;BARCELONA;ESP ) / Terme En

                    
330      920 22102

086161738740 17/11/2020 37,51 A81948077 ENDESA AOC:92524633 Terme Fixe Gas                                    920 22102
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0542 
PNR001N0381288

ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

S1 ( PASSEIG TORRENT D'EN PUIG-
LOC01;08358;ARENYS DE 
MUNT;BARCELONA;E

330

086161739613 
0705 
PNR001N0392115

01/12/2020 29,51 A81948077 ENDESA 
ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

AOC:92524646 Terme Energia Gas ( LES 
FLORS 48-50 LOC01;08358;ARENYS DE 
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( LES FLORS

          
330   920 22102

086161739364 
0367 
PNR001N0382656

18/11/2020 168,81 A81948077 ENDESA 
ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

AOC:92525016 Terme Energia Gas                     
S1 ( PLACA ESGLESIA-
LOC01;08358;ARENYS DE 
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Term

          
330   920 22102

086161738740 
0557 
P0Z001Y0307420

24/11/2020 39,49 A81948077 ENDESA 
ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

AOC:92525192 Terme Fixe Gas ( 
PASSEIG TORRENT D'EN PUIG-
LOC01;08358;ARENYS DE 
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Lloguer 
equips mesu

          
330   920 22102

086161739081 
0990 
PNR001N0406924

07/12/2020 182,03 A81948077 ENDESA 
ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

AOC:92525207 Terme Energia Gas ( 
PASSEIG TORRENT D'EN PUIG 10-
LOC01;08358;ARENYS DE 
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Ga

          
330   920 22102

086161738793 
0743 
PNR001N0409720

09/12/2020 120,49 A81948077 ENDESA 
ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

AOC:92525262 Terme Energia Gas ( 
RAMBLA FRANCESC MACIA 59-
LOC07;08358;ARENYS DE 
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas (

          
330   920 22102

086161738434 
0363 
PNR001N0381290

17/11/2020 233,24 A81948077 ENDESA 
ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

AOC:92525291 Terme Energia Gas                     
S1 ( AVDA REMEI S/N 
BXS;08358;ARENYS DE 
MUNT;BARCELONA;ESP ) / Terme

          
330   312 22102

086161811153 
0738 
PNR001N0392165

01/12/2020 122,95 A81948077 ENDESA 
ENERGIA SA 
UNIPERSONAL

AOC:92534940 Terme Energia Gas ( 
CARRETERA C-61-PK 2,4;08358;ARENYS 
DE MUNT;BARCELONA;ESP ) / Terme 
Fixe Gas ( CARRETERA

          
330   920 22102

3.840,54

N. de 
document Data doc.

Import 
total Tercer Nom Text Explicatiu Aplicació

201819 28/12/2020 252,10 B63191092 MAP SERVEIS A 
LES PERSONES SL

DESEMBRE'20: AUXILIAR DE LA LLAR 
SOCIAL 510 231 22797

201820 28/12/2020 68,22 B63191092 MAP SERVEIS A 
LES PERSONES SL

DESEMBRE'20: ATENCIÓ DOMICILI 
SOCIAL 510 231 22797

201821 28/12/2020 441,17 B63191092 MAP SERVEIS A 
LES PERSONES SL

DESEMBRE'20: AUXILIAR DE LA LLAR 
DEPENDÈNCIA 510 231 22797

201822 28/12/2020 1.159,81 B63191092 MAP SERVEIS A 
LES PERSONES SL

DESEMBRE'20: ATENCIÓ DOMICILI 
DEPENDÈNCIA 510 231 22797

1.921,30

N. de 
document Data doc. Import total Tercer Nom Text Explicatiu Aplicació

12/20.1 21/01/2021 1.512,82 G66338658 ESMEDIACIO GENER'20: IMPLEMENTACIO I 
SUPORT AL PROGRAMA RADARS       510 231 22798

1.512,82
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N. de 
document Data doc. Import total Tercer Nom Text Explicatiu Aplicació

21021 08/03/2021 3.021,12 G66338658 ESMEDIACIO NOVEMBRE I DESEMBRE'20: 
SUPORT TECNIC SERVEI RADARS 510 231 22798

45/20.1 04/11/2020 1.581,70 G66338658 ESMEDIACIO OCTUBRE'20: SUPORT TECNIC 
PROGRAMA RADARS 510 231 22798

4.602,82

N. de document Data doc.
Import 
total Tercer Nom Text Explicatiu Aplicació

AA 2020342 17/11/2020 10.814,70 A58260050 INGENIERIA CONTROL Y 
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA SA

LLUMS NADAL 2020

330 165 20300
10.814,70

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

Intervenció de la Secretària municipal:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2594.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2725.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2734.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2755.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2787.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2807.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2810.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2594.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2725.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2734.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2755.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2787.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2807.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2810.0
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Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el 
Ple.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UN PRÉSTEC A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

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:

“Vist que és necessari concertar una operació de crèdit per a finançar les següents despeses 
d’inversió previstes en el pressupost del despeses del 2021 per import de 1.087.082,02 
euros, segons el següent detall:

CONCEPTE IMPORT PRÉSTEC
210 1532 60901 OBRA D'URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA 

RIERA - RIERA I PENYA
692.722,39€ 322.722,39€

210 1531 60900 OBRA DE CONSTRUCCIÓ ROTONDA ENTRADA 
POBLE

487.538,13€ 487.538,13€

210 151 64000 MODIFICACIÓ PLA GENERAL_REDACCIÓ 
PROJECTE ROALS

101.821,50€ 101.821,50€

310 1532 61900 INVERSIONS A LA VIA PÚBLICA 75.000,00€ 75.000,00€
610 342 63200 OBRES D'ACCESSIBILITAT AL PAVELLÓ 

TORRENT D'EN TERRA
60.000,00€ 60.000,00€

910 491 63200 REFORMA INSTAL·LACIONS RÀDIO ARENYS DE 
MUNT

40.000,00€ 40.000,00€

1.087.082,02€

Vista la providència d’alcaldia de data 20/05/2021, que resol prosseguir amb la tramitació 
administrativa, per part de Tresoreria, per poder formalitzar les operacions de crèdit 
previstes en el Pressupost municipal 2021, així com a la Intervenció, per a l’emissió dels 
informes oportuns a l’expedient.

Tenint en compte que d’acord amb l’article 49 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRHL), les 
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despeses d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit i que aquest préstec ha de 
finançar unes despeses previstes en el pressupost 2021.

Tenint en compte que la Liquidació del 2020 es va aprovar per Decret número 175/2021, de 
18/05/2021, pel que ja es pot procedir amb la formalització d’operacions d’endeutament, 
d’acord amb  disposició final 31a de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos 
generals de l'Estat per a l'any 2013.

Tenint en compte  que l’article 10 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, estan 
exclosos de l’àmbit de la present llei els contractes relatius a serveis financers. No obstant, 
en compliment dels objectius que persegueix la pròpia llei i basats en l’eficiència en la 
despesa pública, igualtat de tracte, no discriminació, transparència, proporcionalitat i 
integritat, es van sol·licitar ofertes a diferents entitats financeres i es comprova, segons 
informe de Tresoreria que obra en l’expedient, que el Programa de Crèdit Local de la 
Diputació de Barcelona (PCL) presenta les millors condicions financeres, alhora que 
subvenciona el tipus d’interès pactat.

Atesa la normativa aplicable als préstecs a llarg termini, entre elles la Resolució de 4 de juliol 
de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera (SGTPF), per la que es 
defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i 
derivats de les comunitats autònomes i entitats locals i, segons les dades facilitades per la 
Diputació de Barcelona, l’oferta del BBVA concreta un tipus d’interès que contempla una 
rebaixa 25% sobre el diferencial que aprovi mensualment la SGTPF. Així doncs, el 
compliment del principi de prudència financera queda garantit.

Atès que, un cop aprovat el Decret 204/2021 per la concertació de les operacions de crèdit 
de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona per un import total de 175.000 €, amb 
aquesta operació que es proposa el deute viu es situa en el 20,76% i l’estalvi net es manté 
positiu.

Atès que d’acord amb l’article 49 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRHL), l’import acumulat 
dins de l’exercici 2021 ultrapassa el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, per tant, la 
competència per a la seva aprovació correspon al Ple de la Corporació.
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Considerant que l’informe de control financer emès per la Intervenció número 23/2021, de 
data 3 de juny, que conclou favorablement a la Proposta formulada per l’Alcaldia en la 
mateixa data.
 
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords:

Primer.- Aprovar la concertació d’un préstec de 1.087.082,02 € a la Diputació de Barcelona, 
en el marc del PROGRAMA CRÈDIT LOCAL, per finançar despeses de capital previstes en el 
Pressupost 2021 d’aquest ajuntament (Exp. 1046/2021).

Les condicions del préstec que es proposen són les següents: 

o Disponibilitat: serà d'un any. S'entendrà per un any, 3 trimestres naturals més fracció de 
trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec, coincidirà amb el moment de 
la seva signatura i serà com a mínim igual a l'import de la subvenció de la Diputació. 

o Carència: serà d'un any. 
o Durada dels contractes de préstecs: serà de 10 anys. 
o Sistema d'amortització: Trimestral en la forma habitual de l'entitat financera. 
o Períodes de liquidació d'interessos: trimestrals.
o Tipus d'interès aplicable: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de prudència 

financera(*) - 25% de dit diferencial, en el moment de la concessió del préstec. 
(*) El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, és el que estableix mensualment la 
Secretaria General del Tresor i Política Financer, en aplicació del que disposa l'art.48.bis.3 del 
Text refós de la Llei d'hisendes aprovat per R.D. Legislatiu 17/2015.

o Comissions i altres despeses: sense comissions ni altres despeses. 
o Entitat financera: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
o Subvencionat el tipus d’interès

Segon.- Realitzar els tràmits necessaris per a l’assoliment del préstec de 1.087.082,02 € a 
l’empara del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, que inclou la 
corresponent subvenció del tipus d’interès del mateix,  per aplicar a la finalitat esmentada i 
en els termes reglamentats per la Diputació i el corresponen contracte de préstec a signar 
amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Així doncs, a aquests efectes:
• S’aprova el conveni tipus de la subvenció entre la Diputació de Barcelona i l’ajuntament. 
• S’aprova la minuta de préstec tipus entre l’entitat bancària i l’ajuntament. 
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• S’accepta l’import de la subvenció que concedeixi la Junta de Govern Local de la 
Diputació de Barcelona. 

• S’accepta l’import del préstec que aprovi l’entitat bancària en les condicions del PCL 
vigent. 

• Es determina que la primera disposició del préstec serà igual a l’import de la subvenció 
que s’atorgui. 

Tercer.- Comprometre’s, per tal de completar la documentació per a l’estudi de l’expedient 
de sol·licitud del préstec per part de l’entitat financera, a trametre tots els documents i 
certificats que es considerin necessaris per a la qualificació, estudi i concessió del préstec i la 
subvenció d’interessos del mateix.

 
Quart.- Facultar al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona per realitzar les 
gestions que siguin necessàries davant el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Cinquè.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de quants documents siguin necessaris per la 
formalització del préstec i de la subvenció.
 
Sisè.- Notificar aquest acord al Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, 
adjuntant la documentació necessària per a la tramitació de la sol·licitud de crèdit. 

Setè.- Comunicar aquest acord a la Tresoreria i a la Intervenció municipals per al seu 
coneixement i a fi i efecte de que, un cop formalitzat el préstec, es comuniqui aquesta 
operació al Departament d'Economia i Finances d’acord amb l’art. 4.1 OECF/138/2007, així 
com a la Central de Riscos del Ministeri d'Hisenda d’acord amb l’art. 55 del TRLHL.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2822.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3120.0

Intervenció del regidor Sr- Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3131.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=2822.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3120.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3131.0
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Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3285.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3372.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3456.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3460.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3655.0

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 les regidores i regidors Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr. Santiago Morell i Capellera, Sra. 
Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sra. Vanesa Muñoz i Fernandez, Sra. Àngels 
Castillo i Campos i Sr. Abel Coll i Toledano, dels grups ERC, JUNTS, PSC i regidor no adscrit; i 
una abstenció del regidor Sr. Guiu Muns i Roura, del grup CUP.

Intervenció del Sr. Alcalde recordant veïns i veïnes que poden fer precs i preguntes al final 
del Ple a través del telèfon 673.93.47.62:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3670.0

6. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL TRAM DE 
RIERA I PENYA, TORRENT D’EN PUIG I ROTONDA CTRA. C-61 (TRAM 4 URBANITZACIÓ 
DE LA RIERA).

El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3694.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3285.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3372.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3456.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3460.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3655.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3670.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3694.0
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La regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, exposa breument el seu contingut; tot seguit 
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:

“Havent-se aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 18/03/2021 el Projecte 
executiu redactat per la UTE Pigra- X. Llistosella de les obres d’urbanització del tram de 
Rambla Riera i Penya, Torrent d’en Puig i rotonda carretera C-61. (tram 4), per un total de 
2.301.752,52€, dividit en fases:
Fase 4.1. Rambla Riera i Penya i millora connexió barri Sant Carles ......... 1.326.676,27€
Fase 4.2. Rotonda a la Ctra. C-61 , Torrent d’en Puig i cobriment riera……….975.076,25€
En aquest acord es requeria als redactors per: 
a) referent a la Fase 4.1a. Calçada viària de la Rambla Riera i Penya:
- Definir el sistema de col·locació o situació de la pedra Sènia, per a garantir-ne la millor 
solució possible per a evitar problemes en l’obra.
- En els documents, tant de Fase 4.1a. Calçada viària de la Rambla Riera i Penya, com el de 
Fase 4.1b. Voreres i connexió barri Sant Carles, es comprova que hi ha feines de 
transplantament i plantació, en el document final, caldria agrupar totes les feines de 
jardineria al document de Fase 4.1b. Voreres i connexió barri Sant Carles i si s’ha de 
mantenir algun treball a la Fase 4.1a. Calçada viària de la Rambla Riera i Penya, especificar el 
perquè.
b) referent a la Fase 4.1b. Voreres i connexió barri Sant Carles:
- Definir amb més exactitud en matèria de telecomunicacions que, continuant amb el que ja 
està executat, es garanteix la connexió a les càmeres de control de trànsit definides en la 
rotonda i a la zona de la connexió a Sant Carles, per tal de poder garantir una comunicació 
futura amb el centre cívic i els diferents edificis de l’ajuntament que es troben a la Riera. 
Amb els respectius pericons cada 50m com a màxim.
- Cal revisar que la memòria de la xarxa d’aigua i la documentació gràfica i pressupost es 
correspon a l’actuació a realitzar.
- Cal incloure la valoració econòmica i plànols de la xarxa de baixa tensió, incloent 
l’escomesa pel nou quadre de festes i el nou punt de recàrrega de vehicle elèctric. Per 
aquesta part és necessari incloure una previsió de potències.
- Cal eliminar les referències a la xarxa de gas, ja que no s’actua en aquesta fase.
c) referent a la Fase 4.2. Rotonda a la carretera C-61, Torrent d’en Puig i cobriment riera:
- Caldria definir amb més exactitud, en matèria de telecomunicacions, que continuant amb 
el que ja està executat, es garanteix la connexió a les càmeres de control de trànsit amb 
l’edifici de la Policia actual.
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- Definir si, en la llosa filtrant amb sembra de la rambleta final a Torrent d’en Puig, s’ha 
plantejat suport de reg automàtic, ja que no queda prou definit en els documents 
d’amidament i pressupost.
- Aclarir en el document final si es planten arbres lledoners (celtis australis), ja que estan 
definits com a de 60-80 cm d’alçada i aquesta definició correspon més a una arbustiva, 
essent arbres.
- Cal revisar que la memòria de la xarxa d’aigua, gas, baixa tensió i enllumenat es correspon a 
la documentació gràfica presentada. Cal detallar les partides al pressupost , i què es 
correspon a l’actuació a realitzar.

Atès que el projecte ha estat en exposició pública durant 30 dies que van finalitzar  
l’11/05/2021 i també s’ha demanat informe a les diverses companyies de subministraments, 
així com a la Direcció General de Carreteres i l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Atès que s’han presentat, dins el termini, 3 al·legacions amb números 2519, 2520 i 
2521/2021, per part del senyor FX, O. A., les quals diuen de forma resumida:

I.- Manifesta que el projecte preveu “talar o trasplantar els 16 plàtans” confrontant 
amb la Ctra. C-61 per replantar o plantar-ne de nous en la nova situació definida en el 
projecte i que aquest treball fa encarir el pressupost de projecte i podria 
“representar una malversació de diners públics i que podria suposar una possible 
delicte mediambiental i una agressió ecològica provocada, només per satisfer amb 
totes les conseqüències al Sr Redactor amb el vist i plau del Ple”. L’al·legador 
manifesta que la vorera del marge esquerra de la riera, a tocar amb els nous murs 
amb la Ctra. redueix el pas de l’aigua no té cap utilitat ja que no es preveu cap 
activitat lúdica, comercial, esportiva, ni de cap mena, pel que considera una despesa 
que es podria estalviar per abaratir el projecte d’urbanització i Sol·licita: que es 
retorni als redactors del projecte per tal de rectificar aquesta inoperant vorera i que 
suposaria una despesa originada només per el transplantament dels 16 plàtans ja que 
no agrada com estan ubicats.
II.- Manifesta que cada any augmenta el nombre d’habitants i alhora el nombre de 
vehicles que circulen i aparquen a la riera i carrers del municipi, pel que creu que és 
necessari i imprescindible que els vilatans que utilitzen els vehicles tinguin nous 
aparcaments i que l’Ajuntament hauria de procurar més espais per deixar aquests 
vehicles per fer més fàcil els desplaçaments i la mobilitat als ciutadans i millorar la 
seva qualitat de vida. Fa un recull de places d’aparcament actuals:
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- Aparcament de la part baixa de Riera Penya: 26 places en un sol destinat a 
habitatges.

- Aparcament Rials Bellsolell: 120 places, més 30 places amb horaris controlat, 
amb acord amb la propietat fins l’execució dels habitatges.

- Aparcament de l’Eixample, 64 places en “zona verda municipal que podria ser 
una infracció urbanística i ecològica i ambiental” que el SEPRONA, el Departament de 
Mediambient o la Diputació de Barcelona, podrien denunciar. 

També diu que actualment, en el tram que es pretén urbanitzar, aparquen 65 vehicles a 
la part del mur de la Ctra. C-61 i 41 vehicles en la façana dels habitatges, amb un total de 
106 vehicles que segons el Projecte aprovat quedaran anul·lats excepte per aparcaments 
de bicicletes, càrrega i descàrrega comercial, per alimentació de bateria de cotxes 
elèctrics, i emergències, desapareixen els estacionaments gratuïts que ara utilitzen els 
propietaris de vehicles i visitants.
L’al·legador manifesta que vistos aquest arguments no compren que l’Ajuntament aprovi 
el Projecte d’urbanització del Tram 4 i Sol·licita:  Que abans de començar l’obra es doni 
solució al problema i tenir una alternativa viable per tots els propietaris de vehicles que 
paguen l’impost de circulació, i exigeix que el redactor del projecte que reconsideri 
aquesta qüestió de l’aparcament i intenti buscar “una solució a la dificultat de deixar 
sense aparcament als vilatans que cada dia necessiten més espais per estacionar els seus 
vehicles.” Alhora, també demana que l’Ajuntament desenvolupi el Pla Especial de 
reforma interior del centre del poble, Ctra. de Sant Celoni-c/Cotxeria-Rial Bellsolell, 
exposat el desembre de 1998, per poder disposar d’un aparcament de 200 vehicles 
només en superfície, amb la possibilitat de futura ampliació d’aparcament soterrat de 
200 vehicle més. L’al·legant addueix que el pagament de l’Impost de vehicles dona dret 
al propietari a aparcar a la vialitat pública i això no s’ha tingut en compte.
III.- Manifesta que el projecte actual per la urbanització de Riera i Penya, Torrent d’en 
Puig i rotonda Ctra. C-61, no té res a veure amb el projecte aprovat inicialment a l’any 
2007, que s’ha canviat el projecte inicial el qual es va aprovar amb conformitat de 
l’Ajuntament i els vilatans, els quals l’havien referendat per ser executat en la seva 
totalitat i que ara es vol canviar faltant el compromís ciutadà. Sol·licita: Que es retorni el 
projecte al redactor per revisar i reformular que el projecte aprovat per tal que l’ajusti al 
projecte inicial aprovat el 2007.

Atès que part que la companyia encarregada del cicle integral de l’aigua a l’Ajuntament 
(GUSAM SA), també s’ha entrat un escrit demanant que es tinguin en compte en el projecte 
la xarxa d’aigua i clavegueram de l’àmbit de la Plaça dels Sindicat, pel que aporta la 
informació de les xarxes en aquest àmbit.
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Atès que per part de l’empresa MASMOVIL BROADBAND SAU s’ha tramés a l’Ajuntament el 
plànol de les xarxes existents, i per part del GRUP NATURGY (NEGDIA) s’ha informat que 
disposa de la capacitat d’ampliació de subministraments i que les canalitzacions de gas es 
regeixen pel Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de combustibles gasosos aprovat 
per RD 919/2006, de 28 de Juliol.

Atès que els redactors de la UTE Pigra-X. Llistosella han presentat, en data 25/05/2021, amb 
números d’entrada 2967-2969-2970 i 2971/2021 els projectes amb els requeriments 
esmenats, i un informe sobre les al·legacions presentades pel senyor FX. O. A.

Atès que per part de les arquitectes municipals s’han emès dos informes:
- Un al respecte de les al·legacions de data 27 de maig de 2020.
- Un altre sobre els projectes presentats pels redactors, de data 27 de maig, rectificat en 

data 4/06/2021.

Considerant el que determina l’art. 37 del  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).

La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple, com a òrgan competent, en 
raó a la quantia, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel senyor FXOA, ja que:
I.- Els plàtans que es proposa trasplantar en el projecte són arbres que produeixen molèsties 
als vianants de la vorera de la Ctra. C-61 doncs la capçalera de l’arbre està a nivell del 
vianant i que amb la urbanització de la riera queda parcialment soterrat, pel que un cop 
analitzada la seva situació i l’estat de cada arbre es procedirà al seu transplantament o 
substitució.
Davant de la manifestació de l’al·legador sobre l’atribució del delicte de malversació de fons 
públics al redactor del projecte d’urbanització cal estar a la definició d’aquest delicte pel 
Codi Penal que diu: “El delicte de malversació és un delicte d'apropiació indeguda, 
mitjançant el qual un funcionari o autoritat, exerceix una administració deslleial dels béns 
que el componen. Per a què pugui donar-se el delicte de malversació, el presumpte autor i 
responsable, ha d'apropiar-se d'un patrimoni públic aliè, i, a més, l'acte ha de ser comès per 
un funcionari o una Autoritat Pública.”
Per altre costat, l’organització espaial de la riera i la seva formalització, format pel pas de 
vianants i vehicles, l’aparcament i les rampes i escales d’accessibilitat entre la Ctra. i la riera, 
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responen a la complexitat d’aquest espai amb circulacions al llarg de la riera i, sobretot, a la 
circulació tranversal entre la riera i la Ctra. C-61, i millora l’accessibilitat al barri de Sant 
Carles, que és un dels objectius del projecte.
Per tot l’exposat, s’ha demostrat que la decisió no és ni arbitrària, ni suposa cap delicte 
mediambiental, ni constitueix una malversació de diner públic i es considera que aquesta  
al·legació no respon a un defecte de tramitació administrativa o del projecte, és més aviat 
una opinió o suggeriment, en base a circumstàncies personals i subjectives. 
II.- Que la definició de l’Impost de vehicles de tracció mecànica, segons el Text Refós de la 
Llei d’Hisendes locals és:

“L’impost sobre vehicles (IVTM) és un tribut directe que grava la titularitat dels 
vehicles d’aquesta naturalesa aptes per circular per vies públiques.” Per tant, no dona 
un dret a aparcar com l’al·legador manifesta en el seu escrit.

Informar a l’al·legador, a més a més, que en el projecte d’urbanització del tram de la Rambla 
Riera i Penya està previst l’aparcament de 24 vehicles en el marge esquerra i de 90 vehicles 
en el marge dret de la riera, amb un total de 106 aparcaments i que les bosses d’aparcament 
existents es troben en unitats d’actuació no desenvolupades, o bé amb acord amb la 
propietat del sòl i que podrien desaparèixer en qualsevol moment.
III.- El projecte d’urbanització de la Rambla Riera i Penya, Torrent d’en Puig i rotonda Ctra. C-
61, Tram 4 (a partir  d’ara PU Tram 4) s’ha redactat tenint com a base el document aprovat 
d’urbanització superficial de la Riera d’Arenys de Munt inicialment l’any 2007 (a partir d’ara 
PU 2007), amb els mateixos criteris de solució formal que es va plantejar el projecte del 2007 
i amb el requeriment d’ajust de cost del projecte, i aquestes criteris s’han aplicat en tots el 
projectes aprovats i executats a data d’avui. 
Si analitzem las possibles diferències entre en tram de la Riera inclòs en el projecte Tram 4 i 
el Projecte d’Urbanització del  2007,  el més significatiu seria:
- La desaparició dels talussos proposats el 2007 en substitució d’uns murs de contenció, 

decisió que respon principalment a la reducció de costos a més de garantir més 
aparcament.

- I  la desaparició de l’aparcament a la part baixa de la Riera, decisió presa bàsicament per 
seguretat, davant les avingudes en situacions de pluja. 

Amb tot es conclou que el projecte actual s’ha redactat tenint en compte els mateixos 
criteris generals del projecte del 2007 i segueix amb coherència els trams executats amb 
anterioritat.

Segon.- Informar a l’empresa GUSAM SA que el projecte de la xarxa d’aigua i clavegueram de 
l’àmbit de la Plaça dels Sindicat és motiu d’un projecte independent del projecte 
d’urbanització de la Riera Tram 4, on, degut a la supressió del pas sota la carretera, 
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únicament s’ha inclòs l’obra civil per aquesta supressió del pas i els serveis que hagin pogut 
quedar afectats.

Tercer.- Aprovar definitivament el Projecte executiu redactat per la UTE Pigra- X. Llistosella, 
de les obres d’urbanització del tram de Rambla Riera i Penya, Torrent d’en Puig i rotonda 
carretera C-61. (tram 4), per un total de 2.301.752,52€, dividit en fases:
Fase 4.1. Rambla Riera i Penya i millora connexió barri Sant Carles ......... 1.326.676,27€
Fase 4.2. Rotonda a la Ctra. C-61 , Torrent d’en Puig i cobriment riera……….975.076,25€

Quart.- Donar publicitat d’aquests acords al BOPB, al DOGC i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament.”

Intervenció de la Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3723.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4290.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4311.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4395.0

Intervenció del Sr. Alcalde: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4530.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4544.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4601.0

Intervenció del Sr. Alcalde preguntant si hi ha cap paraula demanada i donant pas regidora 
Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4604.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=3723.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4290.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4311.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4395.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4530.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4544.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4601.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4604.0
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Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4611.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre la reflexió de la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4618.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4686.0

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

7. PROPOSTA DE REVOCACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ URBANÍSTICA A GUSAM SA DE 
LA UA-26 AIGUAVIVA.

El Sr. Alcalde introdueix el punt: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4691.0

La regidora d’Urbanisme, Sra. Gros, llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la 
Comissió Informativa:

“Havent-se acordat pel Ple de data 24/07/2008 encomanar a la l’empresa municipal GUSAM 
SA la gestió urbanística de la Unitat d’Actuació número 26 “Aiguaviva”, la qual s’havia de 
desenvolupar per reparcel·lació per cooperació i nomenar-la administració actuant, segons 
les determinacions dels articles 22 i 23 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Atès que l’empresa GUSAM SA ha demanat que li sigui revocat aquest encàrrec ja que ha 
orientat la seva activitat cap a la prestació de serveis i no disposa dels recursos necessaris 
per realitzar temes urbanístics.

Atès que la revocació s’ha de fer pels mateixos tràmits que es va acordar i que, en el cas de 
la UA26, no s’ha iniciat el procediment per desenvolupar el sector.

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

Primer.- Revocar l’encàrrec de gestió urbanística de la Unitat d’Actuació número 26 
“Aiguaviva”, feta pel Ple de l’Ajuntament de data 24/07/2008, a la societat  municipal de 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4611.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4618.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4686.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4691.0


    

     

_____

capital íntegre GUSAM SA, per no disposar aquesta dels recursos econòmics necessaris per 
fer-hi front.

Segon.- Donar publicitat d’aquesta revocació al BOPB i al tauler electrònic de l’Ajuntament i 
comunicar-ho a la societat GUSAM SA pel seu coneixement.”

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4708.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4816.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4826.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4904.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4966.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5005.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5008.0

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

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4708.0
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=4966.0
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8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA A LA DIRECCIÓ GENERAL 
DE COMERÇ DEL DEPARTAMENT D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA QUALIFICACIÓ DE MUNICIPI TURÍSTIC.

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 a l’any 1999 el Ple de l’Ajuntament de data 12 de gener va adoptar un acord, a 
petició de l’Associació de Botiguers i Comerciants, per a sol·licitar a la Direcció General de 
Comerç del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya 
horaris turístics en l’obertura dels seus establiments, en virtut del que determinava el RDL 
22/93 de 29 de desembre, d’horaris comercials i el Decret 41/1994, de 22 de febrer,  
d’horaris comercials de 8 de febrer de desenvolupament del mateix, la qual anava 
acompanyada d’una memòria de les característiques de la vila en la que es justificava la 
petició, la carta de petició de l’ABIC i els informes preceptius de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona, Petició d’informe de l’Oficina de Consumidors i usuaris 
del Consell Comarcal del Maresme  i petició d’informe a l’UGT.

Atès que el dia 14 d’octubre de 1999 la Direcció General de Comerç va emetre una resolució 
la qual qualificava tot el terme municipal d’Arenys de Munt com a municipi de zona turística, 
durant tot l’any, a efectes d’horaris comercials. 

Atès que la Resolució de l’any 1999 no especifica el termini de vigència però la Llei 18/2017 
de 1 d’agost, de comerç, serveis i fires ha regulat, en la seva Disposició Transitòria Primera 
que, la qualificació de municipi turístic s’extingiria transcorreguts quatre anys des de 
l’entrada en vigor de l’esmentada llei, es a dir el dia 3 d’agost de 2021 i que en el seu article 
38.6 estableix que es pot prorrogar la condició de municipi turístic per quatre anys 
presentant una nova proposta que fonamenti que es mantenen vigent les condicions inicials 
de la declaració.

Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Munt continua interessats en la qualificació de municipi 
turístic i s’ha recavat la informació necessària per sol·licitar la pròrroga.

Atès que l’òrgan competent, segons Llei 18/2017 de 1 d’agost, de comerç, serveis i fires 
determina que és el Ple qui ha de fer la petició.
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Per l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords:

Primer.- Sol·licitar a la Direcció General de Comerç del Departament d’Indústria, Comerç i 
Turisme de la Generalitat de Catalunya la pròrroga de la qualificació d’Arenys de Munt com a 
municipi turístic a efectes d’horaris comercials, per quatre anys, durant tot l’any i per a la 
totalitat del seu terme municipal, donat que continuen vigents els requisits que van 
determinar inicialment la qualificació de municipi turístic a l’efecte dels horaris comercials i, 
segons la possibilitat que s´estableix en l’art 38.6 Llei 18/2017 de 1 d’agost, de comerç, 
serveis i fires; adjuntant la memòria redactada que obra a l’expedient, així com la petició de 
l’associació de botiguers i el calendari d’activitats de l’any 2019 (no s’adjunta el de 2020, 
degut a la pandèmia del COVID).

Segon.- Donar publicitat d’aquest acord al web municipal per a general coneixement.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5018.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5120.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5128.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5246.0

Intervenció del regidor Sr .Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5341.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5359.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5362.0
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5359.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5362.0


    

     

_____

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

9. MOCIÓ DEL GRUP CUP PER A PROMOURE LA DECLARACIÓ DELS MUNICIPIS DE LA 
COMARCA DEL MARESME COM A ÀREA AMB MERCAT D’HABITATGE TENS SEGONS 
LA LLEI 11/2020, DE CONTENCIÓ DE RENDES DE LLOGUER D’HABITATGES.

El regidor Sr. Muns llegeix la moció següent:

“Les problemàtiques derivades a l’accés a un habitatge digne a preus accessibles no és nova. 
Quan no hem superat els efectes de la crisi iniciada el 2007 i l’esclat de la bombolla 
immobiliària, se suma una nova bombolla immobiliària, aquesta vegada centrada en l’alça 
dels preus del lloguer arribant a cotes impagables per a la majoria. La pèrdua constant de 
poder adquisitiu, l’augment de preus del lloguer i la crisi econòmica derivada de la pandèmia 
de la Covid-19, provoquen una crisi habitacional en constant creixement que ha esdevingut 
una crisi sistèmica. 

Aquesta va ser una de les principals motivacions de l’aprovació, el passat setembre de 2020, 
de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de 
rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la 
Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge (DOGC núm. 
8229, de 21/9/2020), després de mesos de debat i gràcies a l’impuls de la ciutadania i 
entitats a favor del dret de l’habitatge, com el Sindicat de Llogateres, i amb el lideratge del 
Departament de Justícia. Aquesta llei, també coneguda com a llei de contenció de preus del 
lloguer, busca limitar els preus dels lloguers a Catalunya, i permet regular-los en les zones on 
estan especialment disparats. La llei fixa topalls al lloguer en els municipis del país on més 
dificultats hi ha per accedir a l'habitatge per oferta-demanda. Són les anomenades zones 
d'habitatge tens. 

Per a aplicar-se de manera immediata, es van establir directament i transitòriament 
determinades àrees de mercat d’habitatge tens, amb la vigència d’un any. D’aquesta 
manera, en l’annex de la llei consten seixanta-un municipis que tenien índexs de referència 
de preus en què el lloguer havia sofert un increment superior al 20 per cent entre 2014 i 
2019, amb una població superior als 20.000 habitants o bé pertanyents a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. En el cas del Maresme, els municipis inclosos dins la declaració 
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transitòria (annex) són Mataró, El Masnou, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar i 
Vilassar de Mar, tot i que les dades indiquen que la resta de poblacions de la comarca 
podrien ser perfectament considerades com a àrea amb mercat d’habitatge tens.

La inclusió en l’annex va ser deguda, segons el preàmbul de la llei, a donar una resposta 
urgent a la situació d’emergència en matèria d’habitatge, agreujada pels efectes econòmics 
derivats de la pandèmia. A partir d’aquest any, cal realitzar amb el corresponent 
procediment, la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens dels municipis, o d’una part 
del municipi, que estan en risc de no disposar de la dotació suficient d’habitatges de lloguer 
a un preu assequible que permeti l’accés a tota la població.

Aquesta situació de risc, segons l’article 2 de la Llei 11/2020, pot venir determinada pel 
compliment de qualsevol de les condicions següents: 

a) Que la mitjana del preu dels lloguers d'habitatge experimenti un creixement sostingut 
clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya. 

b) Que la càrrega del cost del lloguer de l'habitatge en el pressupost personal o familiar 
superi de mitjana el trenta per cent dels ingressos habituals de les llars, o que la mitjana del 
preu dels lloguers d'habitatge superi el trenta per cent de la renda mitjana de les persones 
menors de trenta-cinc anys.

c) Que el preu dels lloguers d'habitatge hagi experimentat, en els cinc anys anteriors al 
moment de la declaració, un creixement interanual acumulat d'almenys tres punts 
percentuals per damunt de la taxa interanual de l'índex de preus al consum de Catalunya.

Conforme l’article 3, la competència de la declaració correspon al Departament de la 
Generalitat en matèria d’habitatge, actualment el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
excepte en la ciutat de Barcelona, que correspon al seu Ajuntament, i a l’àmbit metropolità 
de Barcelona, que correspon a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant un acord del 
Consell Metropolità. Però la iniciativa correspon als respectius municipis o als ens locals 
supramunicipals en què estiguin integrats, per acord del ple de la respectiva corporació.

La durada màxima de la declaració serà de cinc anys (art. 4.2 Llei 11/2020) i pot ser revisada 
posteriorment per a escurçar-ne la durada o per deixar-la sense efecte si canviessin les 
circumstàncies que la van motivar. Al seu torn, i arribat el moment, pot ser prorrogada si 
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també la situació ho justifica per un termini no superior a la durada inicial (art. 4.3 Llei 
11/2020). 

Com veiem, és una declaració flexible que pretén, com no podria ser d’altra manera, ajustar-
se a les necessitats de cada moment. Per això, que cap situació desfavorable a l’interès 
públic i social no pot produir-se.

Si un municipi no inicia el procediment per declarar mercat tens amb el temps suficient per 
ser aprovat, fa que les mesures de contenció de rendes de lloguer no siguin d’aplicació un 
cop finalitzada l’aplicació de l’excepcionalitat d’un any pels municipis que surten a l’annex, la 
qual finalitza el 21 de setembre d’enguany. 

Seria inconcebible estar en situació de mercat tens i deixar d’aplicar al municipi la llei que 
precisament permet  introduir les mesures de reacció a aquest mercat tensionat de lloguer, 
en plena emergència habitacional agreujada per la situació de crisi econòmica a 
conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. No fer-ho significaria, deixar milers de famílies 
en una situació de major risc i precarietat. En aquest context, és de vital importància que els 
municipis que compleixin els requisits s’acullin a la regulació, no només per donar resposta 
als seus veïnes i veïns, sinó també com a mesura de solidaritat per tal que la norma no 
generi disfuncions a l’hora de facilitar l’accés a l’habitatge entre veïns de municipis contigus 
o pròxims.

El dret d’accés a l’habitatge és una peça clau de l’Estat del Benestar, com ho són els drets 
bàsics a la sanitat, a l’educació, al sistema de pensions o la dependència, i els ajuntaments 
com a institució més pròxima a la ciutadania tenim l’obligació de posar-hi totes les eines al 
nostre abast per a fer-ho possible.

Per tots aquests motius, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
proposen l’adopció dels següents acords:

Primer.- Manifestar que el conjunt del Maresme és una comarca amb mercat d’habitatge 
tens, segons els criteris que estableix l’article 2 de la Llei 11/2020. 

Segon.- Proposar als ajuntaments de la comarca del Maresme que promoguin la petició de 
declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens de llur municipi, conforme l’article 3, apartat 
4, de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els 
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contractes d’arrendament d’habitatge, pel termini inicial de cinc anys (art. 4.2) sens perjudici 
de ser revisada quan es donin les circumstàncies de l’article 4.3.

Tercer.- D’acord amb el punt segon, que els acords municipals s’elevin al Departament de 
Territori i Sostenibilitat, en qualitat de departament competent en matèria d’habitatge, als 
efectes de la incoació del procediment de declaració, conforme l’article 3, apartat 1, de la 
Llei 11/2020 i que, ateses les característiques i el dinamisme del mercat immobiliari, instar 
que el procediment per a la declaració es tramiti per via d’urgència, segons preveu l’article 3, 
apartat 7, de l’esmentada llei. 

Quart.- Proposar als ajuntaments dels municipis que actualment no disposen d’Índex de 
referència de preus de lloguer que sol·licitin la seva inclusió al Departament de Territori i 
Sostenibilitat.

Cinquè.- Traslladar aquests acords als ajuntaments de la comarca del Maresme, al Consell 
Comarcal del Maresme, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament de 
Justícia i al Sindicat de Llogateres.” 

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5390.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5923.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5961.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5975.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=6240.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=6336.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5390.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5923.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5961.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=5975.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=6240.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=6336.0
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Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=6401.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=6499.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=6559.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde 
president Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i 
Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal 
i les regidores i regidors 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 dues abstencions de les 
regidores Sra. Vanesa Muñoz i Fernandez i Sra. Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.

PART DE CONTROL

10. DESPATX D’OFICI

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=6578.0

“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 160 a la 209, ambdues incloses, 
des del 10/05/2021 al 6/06/2021: 

- Resolucions en matèria d’economia: 21
- Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local:  4
- Resolucions en matèria de personal: 11
- Resolucions en matèria de contractació: 7
- Resolució en matèria de representació legal: 2
- Resolució en matèria d’aprovació de projectes: 1
- Resolució en matèria de delegació de competències: 1
- Resolució en matèria urbanística: 1
- Decret 175/21, de 18/05/2021, d’aprovació de la liquidació del Pressupost 2020

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=6401.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=6499.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=6559.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=6578.0
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- Decret 204/21, de 3/06/2021, d’aprovació d’operacions de crèdit amb la Diputació de 
Barcelona, a través de Caixa de Crèdit Local

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 10/05/2021 al 6/06/2021, en matèria 
de:

- Seguretat: 7
- Acció Social: 2
- Medi Ambient (Activitats): 1
- Obres menors: 1
- Espais: 1
- Sanitat (Cementiri): 1”

PRECS I PREGUNTES

11. PREC DEL GRUP JUNTS PERQUÈ NO HI HAGI TANTA PERMISSIVITAT AMB GRUPS DE 
JOVES COM AQUESTS ÚLTIMS MESOS.

La regidora Sra. Devesa formula el prec següent:
“Durant els últims mesos a mesura que s’han anat reduint les mesures de confinament hem 
vist que sobretot els caps de setmana, grups de joves han estat actuant amb total impunitat 
per diversos punts del poble mostrant actituds totalment incíviques. 
A Can Borrell, Plaça Catalunya, Espai Jove, Plaça de Can Sala de Baix, Zona Sobirans, 
aparcament pavelló Torrent d’en Terra i al Jalpí Aventura.
Fent botellons, destrosses de mobiliari, robatoris a plena llum del dia, baralles etc.
Veiem que aquests fets es van produint de forma reiterada per la brutícia i destrosses que 
deixen a la zona on han estat.
Sembla ser que Arenys de Munt, sobretot al Jalpí Aventura, és un bon lloc per aquest grups 
per anar a fer aquestes maleses ja que la policia no els hi està suficientment a sobre. La nit 
del 28 al 29 de maig es va sobrepassar la línia vermella amb un robatori patit al parc, un 
aldarull greu patit en un negoci que porta molta gent forastera al municipi, un negoci que 
dona molta vida al poble. Varis veïns/es ens han fet arribar el seu descontent amb la 
seguretat de les zones esmenades. La seguretat és una cosa que preocupa, per això demanen 
que s'apliquin mesures o es facin més actuacions perquè no es tornin a repetir aquests fets i 
vetllar més per la seguretat ciutadana.
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Per això, davant d’aquesta situació preguem perquè no hi hagi tanta permissivitat envers 
aquests grups com durant aquestes últimes setmanes i voldríem saber quines actuacions es 
portaran a terme.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=6682.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=6778.0

12. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LA SORTIDA DELS AUTOCARS ESCOLARS.

El regidor Sr. Morell  formula la pregunta següent:
“El passat 26 de maig van sortir de convivències tres grups escolars, dos d'educació primària i 
l'altre d’educació infantil, de la parada destinada a aquest efecte al Torrent d'en Puig.
Per la informació que disposem, la circulació no va ser modificada per tant tenia el doble 
sentit habitual de qualsevol dia feiner.
A mesura que els alumnes anaven pujant a l'autocar i al moment de la partida els familiars 
adults i petits d'aquells nens i nenes que estaven als seients de la banda esquerra van envair 
la calçada, cosa que entenem com inevitable, per saludar i acomiadar els seus fills o 
germans.
En aquest moment l'únic guàrdia municipal encarregat de vetllar per la seguretat va instar 
als familiars a abandonar la calçada, (no comentem les maneres perquè sempre és quelcom 
subjectiu, però poden imaginar el que ens ha arribat) cosa que a sobre no va aconseguir i que 
va desencadenar alguns enfrontaments verbals.
Preguntem en primer lloc si els hi ha arribat informació d'aquests fets i en segon si tenen 
previst prendre alguna mesura per les properes sortides escolars.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=6929.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7012.0

13. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LES SANCIONS DE PATINETS ELÈCTRICS.

 La regidora Sra. Devesa formula la pregunta següent:
“Des de l’aprovació de la nova normativa, ara ja fa dos mesos, volem saber si s’ha hagut de 
sancionar a algun conductor/a de patinets elèctrics i si la resposta és afirmativa, quantes 
sancions s’han interposat?”

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=6682.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=6778.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=6929.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7012.0
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7126.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7150.0

14. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE SI LES REPARACIONS FETES A LES REIXES DE LA 
ZONA INDUSTRIAL SÓN DEFINITIVES I QUIN ÉS EL MOTIU D’HAVER OPTAT PER 
AQUEST TIPUS DE REPARACIÓ.

La regidora Sra. Moré formula la pregunta següent:
“En el Ple del mes de març des del grup de JUNTS ja es va formular la pregunta en relació a 
les múltiples i costoses reparacions de les reixes de la zona industrial, proposant un estudi de 
tècnics especialistes  on es pogués trobar una solució que fos resolutiva i que evités haver 
d’estar realitzant reparacions constantment.
Hem pogut veure que s’ha optat per tapar amb xapa algunes d’aquestes reixes, voldríem 
saber si aquesta solució és una solució definitiva ? i si és així, voldríem saber perquè han 
optat per aquesta ?”   
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7219.0ç

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7265.0

15. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER SI TENIM PREVIST ACTUALITZAR EL PLA 
D’ACCESSIBILITAT.

El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Com s’ha vist darrerament en diversos espais formals i informals, l’accessibilitat i la 
mobilitat dels vianants és un tema que preocupa força a les persones del nostre municipi. 
Sabem que es va redactar un Pla d’accessibilitat del municipi d’Arenys de Munt (creiem que 
el 2007), però no hem aconseguit poder accedir a aquest Pla a través de la pàgina web.
El que sí que hem pogut veure és l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible realitzat el 2016. 
Tot i que aquest estudi se centra en la mobilitat en general (transport públic i privat) també 
recull algunes consideracions fetes al Pla d’accessibilitat del municipi d’Arenys de Munt 
referents a la mobilitat dels i les vianants. Es fan diverses propostes i es recullen aquelles 
necessitats de millora que s’han de dur a terme per afavorir la mobilitat a peu de manera 
segura i inclusiva: substituir o traslladar elements com a senyals verticals que obstaculitzen el 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7126.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7150.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7219.0%C3%A7
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7265.0
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pas a voreres, afegir passos de vianants a carrers on no n’hi ha (es diu que idealment n’hi ha 
d’haver un a l’entrada i un a la sortida de cada carrer), parades de bus que no són correctes, 
etc. L’estudi detecta on són aquestes actuacions que s’han de fer i les situa.
Des del 2016 s’han anat duent a terme millores d'acord amb aquest estudi, però no tenim un 
Pla d’accessibilitat del municipi d’Arenys de Munt actualitzat en l’estat de la qüestió actual.
És per aquest motiu que volem demanar al Govern que comparteixi a la web el Pla 
d’accessibilitat del municipi d’Arenys de Munt que tenim actualment i preguntar si tenim 
previst actualitzar-lo.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7398.0

Intervenció del Sr Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7506.0

16. PREC DEL GRUP CUP PER INCLOURE UNA LÍNIA EXTRA ALS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS QUE TINGUI EN COMPTE L’ACCESSIBILITAT.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Les persones d’Arenys de Munt ha demostrat en múltiples ocasions que creuen en els 
pressupostos participatius i que els veuen com una eina interessant i útil per poder incidir en 
política municipal. És per aquest motiu que proposem començar a plantejar-los com més 
aviat millor per a millorar-ne el procés.
Tot procés participatiu té una fase de propostes, una segona part de debat i reflexió i la fase 
final amb la votació de les propostes. Creiem que podem implementar aquest model als 
pressupostos participatius i dotar-los de més temps i més espai, sobretot en la fase de debat i 
reflexió. Veiem que seria molt interessant per a la població del municipi que hi hagués 
diversos espais de debat de les propostes, tant al Consell de Poble, com als Consells 
Sectorials, els centres educatius i a la ràdio. Fer que es puguin treballar les diverses propostes 
en múltiples espais farà que les persones arenyenques se sentin propi el procés participatiu i 
això els interpel·li directament per tal de participar de manera activa en tot el procés.
Dins d’aquest futurs pressupostos municipals la CUP volem proposar que a més a més de les 
categories d’inversions i de serveis, s’obri una tercera categoria específicament 
d’accessibilitat. Des del nostre punt de vista aquest fet ens permetrà detectar aquells punts 
que tenim pendents a millorar del Pla d’accessibilitat del municipi d’Arenys de Munt i també 
en detectarem de nous. Fer que posem la mobilitat dels vianants al centre del debat 
afavorirà tots els i les vilatanes i guanyarem espai i seguretat per a les persones.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7398.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7506.0
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És per aquest motiu que volem proposar al govern incloure una línia extra als pressupostos 
participatius que tingui en compte l’accessibilitat.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7660.0

Intervenció de la regidora delegada de Participació, Sra. Batista, proposant respondre 
conjuntament aquest prec amb un del PSC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7799.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7816.0

Intervenció de la regidora Sra. Batista donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7831.0

17. PREC DEL GRUP CUP PERQUÈ L’AJUNTAMENT DEDIQUI RECURSOS MATERIALS I 
HUMANS PER FOMENTAR QUE S’ORGANITZIN LES BREDES I FESTES DE CARRER.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Hem parlat sovint en aquest Ple i altres espais públics de les conseqüències emocionals i 
psicosocials que ha tingut la pandèmia. Sortir-nos i refer-nos del mal que ens ha causat, més 
enllà d’atendre els aspectes econòmics, laborals i d’emergència en les condicions materials 
de vida, vol dir també abordar la salut des d’un punt de vista integral, incloent-hi la salut 
emocional. Això sembla clar i veiem com la Generalitat hi està esmerçant esforços, almenys 
en campanyes divulgatives.
Comptar amb espais destinats a l’oci i a reprendre aquests part fonamental de les persones 
que és la socialització, relacionar-nos i compartir experiències és en aquest moment més 
important que mai.
A més a més de l’exposat motiu de salut emocional, la CUP volem destacar una altra 
motivació important per la qual creiem convenient que l’Ajuntament sigui part activa en 
fomentar la celebració d’activitats festives, d’oci i de cultura popular, que és la necessitat de 
revisar l’estat de la convivència al nostre poble. Creiem que hem de revisar com a societat 
arenyenca com tenim la inclusió, la tolerància, les relacions veïnals basades en el respecte i la 
concòrdia, l’antiracisme i l’antixenofòbia. I per això, creiem, és fonamental compartir espais i 
cultura popular.
Per a les agrupacions de veïnes i veïns que solen organitzar les bredes i les festes al carrer, 
aquest any més que d’altres, segurament, se’ls farà complicat mantenir viva aquesta 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7660.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7799.0
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tradició, per la necessitat de posar mesures extres de seguretat i probablement també pel 
desànim que acumulem que no és fàcil de vèncer.
És per tots aquests motius que volem demanar al govern que consideri prioritari aportar tots 
aquells recursos materials i humans necessaris per fomentar l’organització de bredes i festes 
veïnals i populars per evitar que deixin de celebrar-se i ajudar a que es mantingui més viva 
que mai aquest gran oportunitat de compartir experiències positives i inclusives.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7931.0

Intervenció del regidor delegat de Festes, Sr. Coll, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=8058.0

18. PREC DEL GRUP CUP PER CONSIDERAR FER UNA ZONA D’APARCAMENT AL CARRER 
ENRIC MORERA CANTONADA AMB EL CARRER BARBETA.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Com hem vist en diversos espais, els aparcaments són una qüestió que preocupa els i les 
veïnes d’Arenys de Munt. El nombre d’habitants s’ha doblat amb pocs anys. A més a més, els 
i les joves cada vegada tenen més difícil poder independitzar-se a causa de l’elevat preu dels
habitatges i la manca de sous dignes, fet que produeix una elevada concentració de persones 
adultes en un mateix habitatge, el qual no disposa de prou places d’aparcament. Cada 
vegada més persones tenen vehicle privat perquè no hi ha alternatives de qualitat per a 
poder suplir-ho: el transport públic és car i el fet de compartir cotxe no està prou establert.
Actualment l’Ajuntament disposa de diversos pàrquings municipals, alguns dels quals estan 
en solars privats. Això crea una problemàtica perquè no ens assegura la continuïtat 
d’aquestes grans zones d’aparcament.
A més a més, aviat es faran les obres d’urbanització superficial del tercer tram de la Riera, la
rotonda d’accés a Sant Carles i la rotonda d’accés al municipi. Aquest fet ens crearà que 
perdem places d’aparcament perquè el projecte d’urbanització superficial de la Riera està 
pensat per a les persones (ens alegra) i no pel vehicle privat.
Per aquest motiu des de la CUP volem proposar que s’estudiï la possibilitat de crear una zona
d’aparcament al solar que hi ha al Carrer Enric Morera cantonada amb el Carrer Barbeta.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=8253.0

Intervenció del regidor delegat d’Urbanisme, Sra. Gros, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=8350.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=7931.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=8058.0
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19. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE SI FARAN PROCÉS PARTICIPATU DEL PRESSUPOST 
PEL 2022 ENTRE ELS VEÏNS I VEÏNES D’ARENYS DE MUNT.

La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Des del PSC estem convençuts que el procés participatiu, del pressupost anual, dels veïns i 
veïnes d’Arenys de Munt és del tot necessari i és beneficiós.
Aquest Procés que ja fa anys es va començar només s’ha vist interromput a causa de la 
pandèmia.
De moment, i ja estem al mes de juny, no tenim coneixement si es te intenció de fer-ho de 
cara al pressupost del 2022, ja que al mes de setembre haurien de tenir-ho gairebé enllestit.
Hi ha municipis, com Arenys de Mar, que estan acabant la fase de propostes. Propostes que 
recullen amb punts presencials, amb urnes.  I també on line través de la plataforma Decidim.
Ens agradaria saber si tenen pensat fer aquest procés participatiu de cara al pressupost 
2022. En cas afirmatiu quan tenen previst iniciar-ho i quina dotació assignaran, tant per 
inversions com per despesa corrent.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=8458.0

Intervenció del Sr. Alcalde complementant la resposta donada per la regidora Sra. Batista: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=8508.0

20. PREC DEL GRUP PSC PER DEMANAR QUE ELS DECIBELS DE LES MOTOS COMPLEIXIN 
AMB LA NORMATIVA.

La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“Recentment són molts els veïns i veïnes que s’acosten per explicar-nos les molèsties que 
pateixen pel soroll de les motos/motocicletes.
Sorolls tant pels carrers més cèntrics com per la carretera de Sant Celoni entrant al poble i 
seguint fins la sortida.
Aquest soroll en excés produeix no tan sols contaminació acústica, sinó que tal i com 
expressen els veïns, produeix molèsties en el dia a dia, sobretot quan circulen a alta velocitat.
Sabem que aquest soroll tan desagradable es produeix pel tub d'escapament del vehicle. 
Quan aquest està malament provoca que s'emetin més decibels dels aconsellats, qüestió que  
pot ser motiu de sanció.
Per tant, preguem facin un seguiment acurat de les motos i motocicletes que incompleixen 
amb la normativa, que ens indiquin quan començaran i durada del seguiment.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=8458.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=8508.0


    

     

_____

També ens agradaria saber quantes sancions han posat des de principis d’aquest any per 
aquest motiu.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=8586.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=8655.0

21. PREC DEL GRUP PSC PER DEMANAR ES REALITZIN TASQUES DE DESINFECCIÓ I 
MANTENIMENT ALS VESTUARIS DEL CAMP DE FUTBOL. 

La regidora Sra. Muñoz  formula el prec següent:
“Atès que la actual situació de pandèmia ha permès la represa d’entrenaments i 
competicions esportives al camp de futbol municipal, essent un espai d’ús indispensable els 
vestuaris d’aquesta instal·lació esportiva amb caràcter previ i posterior a l’entrenament o 
partit. 
Atès que existeix una manca de seguretat higiènica i de seguretat sanitària respecte a la 
prevenció de contagis per COVID, donat que la neteja i desinfecció dels vestuaris es realitza 
per part de GUSAM els divendres i no s’hi torna a fer fins passat el cap de setmana, essent 
que durant aquest període tenen lloc diferents competicions esportives. 
Entenem que cal garantitzar la seguretat sanitària a les instal·lacions esportives municipals, 
essent que en el cas dels vestuaris del camp de futbol aquesta es tradueix en desinfectar els 
vestuaris després de cada entrenament i prova esportiva disputada. 
Tanmateix, no es realitzen en els mateixos tasques de neteja i manteniment precises i 
necessàries, com per exemple, el que seria un tractament de descalcificació a les dutxes, 
quines a més a més, presenten telèfons de dutxa trencats, que no funcionen o que es troben 
plens de calç. 
Per aquest motiu, 

- Demanem una actuació immediata per garantir la seguretat sanitària als vestuaris 
del camp de futbol essent aquestes instal·lacions desinfectades amb caràcter previ i 
posterior a cada entrenament i competició/partits. 

- Tanmateix, demanem una actuació de neteja i manteniment a la zona de vestuaris, 
entre els diferents dies de competició esportiva, així com es realitzin tasques de 
manteniment rutinàries, com per exemple el tractament de descalcificació esmentat a 
tall d’exemple, entre altres que són necessaris.” 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=8818.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=8586.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=8655.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=8818.0
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Intervenció del regidor delegat d’Esports, Sr. Maimí, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=8923.0

En aquest punt, la Secretària municipal manifesta que no ha escoltat la intervenció, 
però en la videoacta sí que ha quedat recollida correctament la resposta.

22. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LA FIXACIÓ DEL SERVEI DE BUS INTERURBÀ A 
MATARÓ-HOSPITAL DE MATARÓ EN HORARI DE TARDA.  

La regidora Sra. Muñoz  formula la pregunta següent:
“Essent que des del passat 1 de març de 2021 està operativa la línia de bus Arenys de Munt- 
Arenys de Mar- Hospital de Mataró, únicament en horari de matins. 
Atès que en aquell moment aquest grup municipal ja va posar de relleu el fet de que 
nombroses proves mèdiques, visites i per exemple servei de rehabilitació, tenen lloc al citat 
centre sanitari en horari de tardes que no cobreix el servei. 
Atès que aquesta demanda encara existeix entre els veïns i veïnes del municipi, essent que 
es veuen obligats a trobar solucions de transport particular si deuen assistir al centre 
hospitalari en horari  de tardes. 
Atès que al seu dia van manifestar a preguntes d’aquest grup municipal que treballarien per 
tenir un servei futur de tardes. 
El hi preguntem: 

-  Han iniciat ja les conversacions i negociacions pertinents per tal d’aconseguir el 
mateix servei als usuaris i usuàries en horari de tarda? En cas negatiu, tenen previst 
iniciar-les? Quan? Quina és la seva fulla de ruta en aquest afer?”

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=9226.0

Intervenció del Sr Alcalde donant resposta a la pregunta: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=9284.0

23. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Alcalde pregunta si hi ha algun aclariment o pregunta dels temes debatuts:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=9335.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz sobre el prec que ha respost el regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=9370.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=8923.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=9226.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=9284.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=9335.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=9370.0
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Intervenció del Sr. Alcalde donant el Ple per finalitzat:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=9427.0

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

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed90179e59aa381021d?startAt=9427.0

		mcgomez@ademunt.cat
	2021-07-14T08:14:11+0200
	TCAT P Maria Carmen Gómez Muñoz-Torrero - DNI 11787830P


		jsanchez@ademunt.cat
	2021-07-14T09:01:38+0200
	Josep Sànchez Camps - DNI 46694394R (TCAT)




