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ACTA NÚMERO 2/2021

A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta-dos minuts del dia divuit de febrer 
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. Àngels Castillo i Campos, Sr. Guiu Muns i Roura i el Sr. Abel Coll i Toledano, assistits per 
la secretària de la corporació, Sra. M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero.

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

El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom i recorda, abans de començar l’ordre del dia del 
Ple, que els veïns i veïnes poden enviar precs i preguntes trucant al telèfon 673934762, 
mitjançant WhatsApp o missatges SMS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1.0

PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 28/01/2020. 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=44.0

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

2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE L’AMNISTIA.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt dient que s’ha consensuat entre diverses forces 
polítiques com ERC, JUNTS, CUP i el regidor no adscrit:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=64.0

 La regidora Sra. Vila llegeix la declaració següent:
“L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la 
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=44.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=64.0
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l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per 
part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya. 

Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la 
societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple 
dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu 
futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses 
les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en 
resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la 
independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot. 

La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que, 
de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. 
Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones 
pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que 
han estat o segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 
9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i 
protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del 
poble català. També s’han obert més de 600 contenciosos administratius contra els 
ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats amb la independència de 
Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per 
permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben 
vinculades. 

En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes 
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, 
manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties 
processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc. 

La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de 
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció 
del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament 
amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions 
Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les 
persones empresonades. 

Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del 
Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades 



    

     

_____

davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal 
Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.

Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es 
tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global 
és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat 
política.

L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de 
països i  per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de 
tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o 
com a conductes punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política 
qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, 
promoció, execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de 
Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre 
de 2017, així com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les 
consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o 
jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de la data de 
celebració de l'esmentat referèndum. 

Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en 
tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin 
emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i 
d’associació.  

L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb 
líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment 
no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això 
l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida 
democràtica que ens permeti avançar.

Per aquests motius,

1. Declarem que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la 
justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per 
mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen 
mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica. 



    

     

_____

2. Reclamem l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense 
renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti 
l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal 
de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb 
intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, 
qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants 
de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de 
l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per 
a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució 
efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret 
d'autodeterminació de Catalunya. 

3. Demanem la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es 
reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius 
dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de 
la repressió de drets fonamentals.

4. Fem una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar 
suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels 
exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents 
cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per 
l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.”

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=81.0

El Sr. Alcalde dona la paraula a la regidora Sra. Castillo, del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=570.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC,  dient que no s’adhereixen a la 
declaració:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=584.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=81.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=570.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=584.0
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3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI CONGIAC.

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:

“El Ple del consorci per a la GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC) va 
acordar en sessió celebrada en data 4/12/2020, l’aprovació inicial de la modificació dels seus 
estatuts, articles 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 i 27, es suprimeixen les 
disposicions transitòries i s’afegeix un nou Annex I, degut a:

- La sentència número 3661/2020, de la Secció Cinquena del TSJ de Catalunya, de 21 
de setembre de 2020, que va estimar el recurs de cassació interposat per SOREA contra 
l’Acord del Ple de l’Ajuntament de Collbató de 21 de març de 2016 i declara nul l’acord 
sobre la forma de gestió directa del servei de subministrament d’aigua potable en 
aquest municipi i l’encàrrec de gestió a GIACSA, sense entrar a pronunciar-se sobre 
l’adhesió al CONGIAC i, ara,  amb la modificació s’aborda una revisió dels aspectes 
relatius a l’objecte, funcions, règim d’organització i dels acords per dotar de major 
seguretat aquest instrument associatiu. -  La necessitat d’aclarir  les finalitats i funcions 
del Consorci, per tal de reconèixer el CONGIAC com un associació de municipis i d’altres 
entitats, tant públiques com privades, que cooperen en la defensa d’un model de gestió 
pública, posant en comú experiències, representant al conjunt dels operadors públics 
davant les institucions, facilitant formació i coneixement als empleats dels diversos ens 
consorciats, etc., i no com una entitat destinada a la prestació del servei públic del 
subministrament d’aigua potable.
- La necessitat d’establir una realitat organitzativa i que en el supòsit que un municipi 
adherit pretengui que CONGIAC gestioni el servei municipal, serà precís una delegació 
específica d’aquesta competència.
- La necessitat de modificar el règim dels acords dels òrgans col·legiats, suprimint-se el 
vot ponderat i establir la regla d’un vot per membre i a la vegada es redueix el quòrum 
necessari per a la constitució i la validesa dels acords. Així mateix recull la demanda 
d’algun municipi d’incorporar la previsió de les reunions telemàtiques, mecanisme que 
es considera molt apropiat en el moment actual davant la persistència dels efectes 
derivats de la COVID-19.

En l’acord tramés també s’aprova inicialment el text refós dels estatuts que formen part de 
l’acord com annex II i sol·licita als ajuntaments consorciats que realitzin l’aprovació inicial 
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dels textos i encomanin a CONGIAC les publicacions per una major economia i simplicitat 
administrativa.

L’Ajuntament d’Arenys de Munt és membre del Consorci de del 16/12/2010, data en la qual 
el Ple va adoptar l’acord formal i des de llavors és membre de Ple dret, per la qual cosa, ha 
d’aprovar les modificacions dels estatuts.
És per això que es proposa al Ple com a òrgan competent segons determina l’art. 313.2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya l’adopció dels següents 
acords:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels estatuts que regeixen el Consorci per a la   
Gestió Integral d’Aigües de Catalunya en els articles 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 19 i 27, es suprimeixen les disposicions transitòries i s’afegeix un nou Annex I, que es 
conté a l’annex I d’aquest acord i del qual forma part integrant. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el text refós dels estatuts del consorci, que formen part d’aquest 
acord com annex II.

Tercer.- Encomanar al Consorci la publicació dels anuncis d’informació pública.

Quart.- Considerar que si no es presenten al·legacions o suggeriments durant el període 
d’informació pública, la modificació quedarà aprovada definitivament de manera automàtica 
sense més tràmit.
 
Cinquè.- Un cop aprovats, automàticament o expressa, els estatuts, publicar el seu text refós 
als Butlletins Oficials de les Províncies catalanes i per ressenya al Diari oficial de la generalitat 
per a la seva entrada en vigor.

Sisè.- Notificar aquests acords al consorci CONGIAC.
 
Set.- Trametre l’expedient i el text dels estatuts a la Direcció General d'Administració Local, 
per a la inscripció del consorci a la secció complementària corresponent del Registre del 
Sector Públic de Catalunya.
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ANNEX I

TEXT DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ  INTREGRAL 
D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC)
 
Justificació 
 
La sentència número 3661/2020, de la Secció Cinquena del TSJ de Catalunya, de 21 de 
setembre de 2020, va estimar el recurs de cassació interposat per SOREA contra l’Acord del 
Ple de l’Ajuntament de Collbató de 21 de març de 2016 i declara nul l’acord sobre la forma 
de gestió directa del servei de subministrament d’aigua potable en aquest municipi i 
l’encàrrec de gestió a GIACSA, sense que entri a pronunciar-se sobre l’adhesió al CONGIAC.
 
Tot i que la Sentència fa referència a un supòsit fàctic molt concret i que ha perdut el seu 
objecte, doncs l’Ajuntament va revocar el maig de 2019 els acords qüestionats, és necessari, 
per raons de prudència, esvair qualsevol dubte sobre el model organitzatiu del Consorci. En 
aquest sentit, i com sigui que la Sentència analitza alguns dels preceptes dels vigents 
Estatuts del Consorci, s’aborda una revisió dels aspectes relatius a l’objecte, funcions, règim 
d’organització i dels acords per dotar de major seguretat aquest instrument associatiu.
 
El CONGIAC sempre ha tingut una clara voluntat de ser una eina per a defensar la gestió 
pública dels serveis que configuren el cicle de l’aigua. Aquesta ha estat la seva voluntat des 
de la mateixa constitució de la primigènia AIE. Amb la modificació proposada es pretén 
positivitzar aquesta intenció, substituint la redacció anterior que contenia un redactat massa 
obert i que podia conduir a la interpretació errònia segons la qual uns ajuntaments 
pretenien prestar serveis a uns altres.  A la vegada, s’aprofita per fixar en la versió final dels 
estatuts quins van ser els municipis fundadors i incloure en un nou Annex I els municipis que 
s’han adherit a partir de la fundació inicial,  per tal que les noves adhesions només afectin a 
l’Annex, que es podrà modificar sense necessitat de modificació estatuària.
 
La segona modificació afecta a les finalitats i funcions del Consorci, doncs aquest aspecte ha 
estat objecte d’una interpretació que considerem no massa afortunada feta pel Tribunal. En 
concret, aquest ha indicat que el Consorci és una entitat destinada només a la prestació del 
servei públic de subministrament d’aigua, manifestació que obvia una realitat molt més 
àmplia que consisteix a reconèixer el CONGIAC com un associació de municipis i d’altres 
entitats, tant públiques com privades, que cooperen en la defensa d’un model de gestió 
pública, posant en comú experiències, representant al conjunt dels operadors públics davant 
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les institucions, facilitant formació i coneixement als empleats dels diversos ens consorciats, 
etc. Amb la modificació proposada es pretén plasmar totes aquestes finalitats i  funcions 
d’interès comú a tots els membres adherits, que com es pot veure, és molt més àmplia que 
la declarada pel Tribunal.
 
La tercera modificació s’emmarca en la necessitat d’esvair els dubtes interpretatius sobre la 
realitat organitzativa dels subjectes que participen en el Consorci. Així es vol assegurar que 
estatutàriament ja s’estableix que, en el supòsit que un municipi adherit pretengui que el 
CONGIAC gestioni el servei municipal, serà precís una delegació específica d’aquesta 
competència, la qual s’exercirà pel Consorci de conformitat amb les previsions contingudes 
en la normativa de règim local quan regula les formes de gestió dels serveis. Tot i que 
aquesta fórmula a la pràctica és la que s’està aplicant, el cert és que al no estar 
expressament prevista als Estatuts podia generar alguna confusió i per això es considera 
necessari la seva expressa incorporació.
 
La quarta modificació fa referència al règim dels acords dels òrgans col·legiats doncs a la 
Sentència es qüestiona el règim del vot ponderat en funció de la població de dret dels 
municipis adherits amb l’argument que amb aquest vot ponderat els municipis de major 
població sempre controlen les decisions de la Junta Rectora i per tant s’imposen sempre als 
petits. Tot i que és una afirmació, des del punt de vista numèric, irrefutable, el cert és que els 
acords sempre s’han adoptat per unanimitat i per tant no ha existit mai una pretesa majoria 
de control. No obstant, es proposa suprimir aquest vot ponderat i establir la regla d’un vot 
per membre i a la vegada reduir el quòrum necessari per a la constitució i la validesa dels 
acords. Així mateix s’ha recollit la demanda d’algun municipi d’incorporar la previsió de les 
reunions telemàtiques, mecanisme que es considera molt apropiat en el moment actual 
davant la persistència dels efectes derivats de la COVID-19.
 
S’aprofita per fer ajustaments a la distribució competencial entre els òrgans, adaptació de 
certs aspectes a la legislació vigent, millorar la redacció d’altres, preveure les situacions de 
transició entre un mandat corporatiu i un altre i per suprimir alguns aspectes que han 
quedat obsolets.
 
Proposta:
Modificació dels articles 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 i 27, es suprimeixen 
les disposicions transitòries i s’afegeix un nou Annex I. Tots ells tindran la redacció següent: 
 
Article 1. Objecte i entitats que integren el Consorci.
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1.1. A l'empara de la legislació municipal i de règim local de Catalunya i amb la denominació 
de Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya es constitueix per temps indefinit 
un Consorci de caràcter local per al foment de la gestió pública del cicle integral de l’aigua i 
la resta de funcions descrites en els presents  estatuts,  en el que hi participen els 
Ajuntaments d'El Prat de Llobregat, Manresa, Mataró, Reus i Vilafranca del Penedès, com a 
membres fundadors i la resta de municipis i d’entitats que en formen part, indicades a 
l’annex I d’aquests estatuts, que es modificarà conforme es verifiqui l’adhesió de nous 
membres sense necessitat de modificar aquests estatuts.
 
1.2. La composició del Consorci es pot ampliar amb l’adhesió d'altres ens locals, 
administracions públiques o entitats privades sense ànim de lucre.
 
1.3. Només podran formar part del Consorci aquells municipis que hagin optat per una 
forma de gestió directa del servei públic d'abastament domiciliari d'aigua. Nogensmenys, els 
municipis que gestionin el servei públic d'abastament domiciliari d'aigua per qualsevol 
modalitat de gestió indirecta de serveis, podran formar part del Consorci únicament en 
relació a aquells altres serveis públics que gestionin de forma directa a través dels 
mecanismes consorcials i que siguin concordants amb les finalitats del consorci.
 
1.4. Així mateix, l'admissió al Consorci d'altres ens supramunicipals estarà condicionada a 
que gestionin directament serveis de l'aigua o bé a que promoguin la gestió directa 
d'aquests serveis públics per part dels municipis del seu àmbit territorial.
 
1.5. La incorporació de nous membres requerirà l'acord de la Junta Rectora, sens perjudici 
que la Comissió Executiva pugui acordar la seva admissió provisional, fins que la Junta 
Rectora l'elevi a definitiva en la primera sessió que celebri.
 
Article 2. Finalitats i funcions del Consorci
 
2.1 En el marc del foment de la gestió pública de l’aigua, les  finalitats i funcions que 
corresponen al Consorci són les següents:
 

- Foment de les relacions de cooperació i col·laboració amb altres administracions 
territorials i institucionals, i amb qualsevol altra entitat de dret públic o privat que tinguin 
competència o actuïn en els àmbits del cicle integral de l'aigua i del medi ambient, per 
l'elaboració i execució de serveis, activitats, projectes i programes d'interès comú
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- Assessorament a les entitats consorciades i a les administracions competents en 
relació amb les propostes de modificació de la normativa que incideix en qualsevol dels 
serveis vinculats al cicle de l’aigua.
- Promoció de la gestió directa del cicle de l’aigua. 
- Rendibilització en favor de tots els municipis consorciats de l’experiència i el 
coneixement dels municipis que gestionen de forma directa els serveis que conformen el 
cicle de l’aigua.
- Foment del model de gestió pública fonamentat en els principis de transparència, 
participació, eficiència i sostenibilitat.
- Garantia de l’existència d’un model de gestió pública associativa dels serveis que 
conformen el cicle de l’aigua disponible per aquells municipis consorciats que ho precisin.
- Gestió, prèvia delegació dels municipis, de les competències municipals relatives el 
cicle integral de l’aigua.
- Contribució a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis que els consorciats 
presten directament als ciutadans i a una més adequada utilització dels recursos 
hidrològics i mediambientals disponibles.
- Participació en l’elaboració de Plans directors dels diferents serveis que configuren el 
cicle de l’aigua.
- Elaboració d’una política de tarifes que garanteixi la internalització dels costos dels 
serveis públics i la prestació d’uns serveis públics de qualitat i eficients.
- Realització de campanyes de comunicació per a promoure la cultura de l’ús eficient i 
sostenible de l’aigua.
- Defensa dels interessos dels municipis consorciats davant les administracions i 
qualsevol mena d’institució, sector o ens que tingui facultats per a legislar, regular o 

ordenar el serveis públics vinculats al cicle de l’aigua.
- Promoció, construcció, explotació i manteniment d’infraestructures d'abastament, 
sanejament i depuració d'aigües, municipals o supramunicipals. - Anàlisi de la qualitat de 
les aigües i el seu nivell de contaminació.
- Realització d’activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb el cicle 
integral de l'aigua i del medi ambient.
- Foment d’obres, activitats i serveis mitjançant la concessió de subvencions i d’altres 
tècniques de foment.
- Totes aquelles altres activitats que siguin complementàries de les enunciades 
anteriorment.

 
2.2. Aquestes funcions les podrà dur a terme el mateix Consorci directament o a través 
d'entitats instrumentals creades a l'efecte, utilitzant qualsevol de les formes de gestió 
directa de serveis que preveu la normativa.
Article 3. Personalitat i capacitat jurídica.
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3.1. El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat pública de 
caràcter associatiu i local, dotada de personalitat jurídica plena i independent de 
la dels seus membres, amb la capacitat jurídica de dret públic i privat necessària 
per a la realització de les seves funcions.

3.2. El Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota 
mena de béns, excepte els de domini públic dels Ajuntaments consorciats 
afectes als serveis que presti el Consorci, signar contractes, assumir obligacions, 
interposar recursos i exercitar les accions previstes en les lleis.

3.3. Es reconeixen al Consorci les següents potestats:
a. La potestat reglamentària i d’autoorganització.
b. Les potestats tributària i financera.
c. La potestat de programació i planificació.
d. La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes.
e. Les potestats d'execució forçosa i sancionadora.
f. La potestat de revisió d'ofici dels seus actes i acords.
g. La potestat de foment mitjançant la concessió de subvencions a tercers, estiguin o no 
vinculats amb el consorci.
h. Les prelacions i preferències i demés prerrogatives reconegudes a la Hisenda Pública 
per als seus crèdits; la inembargabilitat dels seus béns i drets en els termes regulats a la 
legislació en vigor.

Article 4. Règim Jurídic.
4.1.- El Consorci, que té naturalesa voluntària i indefinida, es regirà pels seus propis estatuts 
i per les disposicions de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, els 
articles 312 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i la 
legislació municipal i de règim local que li resultin d’aplicació a  
Catalunya 
4. 2.- El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa. El seu règim orgànic, 
funcional i financer serà el que es regula en els presents estatuts i a la legislació d’aplicació 
per raó de la seva adscripció.
Article 5. Gestió dels serveis que conformen el cicle de l’aigua.

5.1. El Consorci podrà assumir, per delegació d’aquells municipis consorciats que 
així ho acordin, la gestió dels serveis municipals de potabilització, abastament 
d'aigua, clavegueram, depuració  i reutilització d'aigües regenerades, així com la 
gestió integral de tot el cicle de l’aigua com a forma de gestió associada de serveis 
municipals de caràcter obligatori i essencial dels municipis consorciats.
5.2. La prestació d'aquests serveis es podrà dur a terme, prèvia la tramitació de 
l’expedient acreditatiu de l’eficiència i sostenibilitat en els termes previstos en la 
legislació sobre règim local, de forma directa indiferenciada, mitjançant una societat 
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mercantil de capital íntegrament públic o una entitat autònoma empresarial. Si 
l’expedient no acredita l’eficiència i sostenibilitat de la forma de gestió directa 
mitjançant la societat mercantil de capital públic, el Consorci revocarà l’acceptació de 
la delegació. 
5.3. La Societat pública prevista a l'anterior apartat tindrà la consideració de mitjà 
propi personificat del Consorci. Les condicions administratives, econòmiques, 
financeres, tarifàries i patrimonials de la gestió de serveis públics seran d’obligatori 
compliment per la Societat. 
5.4. La Societat de gestió de serveis d'aigua del Consorci no podrà participar en 
cap licitació pública convocada pel mateix Consorci, ni per cap entitat consorciada.
5.5. El Consorci té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de les entitats 
consorciades i de les seves entitats dependents que així ho declarin, als efectes del 
què disposa l’art. 32 i concordants de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les 
condicions administratives, econòmiques, financeres, tarifàries i patrimonials de 
l’encomana de gestió de serveis a favor del Consorci serà obligatòria per aquest.
5.6. El Consorci no podrà participar en cap licitació pública convocada per cap de 
les entitats consorciades.

 
Secció 1. Òrgans col·legiats.
 
Article 8. Composició.
8.1. La Junta Rectora, òrgan superior del Consorci, està formada per  un representant de 
cada un dels ens consorciats, nomenats i substituïts lliurement pels òrgans de govern 
respectius.
8.2. Els municipis i ens que formen part del Consorci nomenaran de forma permanent un 
representant i un substitut d'aquest, per mitjà dels quals podran assistir i participar a les 
sessions de la Junta Rectora. El representant substitut només podrà actuar en absència del 
titular.
8.3. Cada ens consorciat ostenta un vot a la Junta Rectora
8.4. Assistiran a les sessions de la Junta Rectora, amb veu però sense vot, el secretari o la 
secretària i el representant de la Gerència del Consorci. O les persones que legalment els 
substitueixin.
Article 9. Competències
 
9.1. Correspon a la Junta Rectora les competències següents:
 
a. L'orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i la 
consegüent aprovació d'un pla general i de plans plurianuals d'actuació, que han de ser 
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reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els projectes d'obres, 
d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà. b. L'aprovació de comptes anuals. c. 
L'aprovació del pressupost anual i les seves modificacions.
d. L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament de les 

diverses activitats.
e. L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrec directius, 

règim de prestació de funcions, plantilla i remuneracions, i els convenis col·lectius de 
treball.

f. El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta de la Gerència del 
Consorci.

g. Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles.
h. L’ampliació de les activitats del Consorci d'acord amb els que estableixen aquests Estatuts.
i. L’aprovació de les condicions administratives, econòmiques, financeres i patrimonials de 

la gestió de serveis públics de la gestió dels serveis delegats. j. L’aprovació de les tarifes 
dels serveis gestionats.

k. L’aprovació de les quotes que hagin de satisfer els ens consorciats per al sosteniment 
del consorci
l. La imposició i ordenació del recursos tributaris, les prestacions publiques 
patrimonials no tributàries i els preus públic.
m. Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci, superiors a 
una quantia d’1 milió d’euros, així com autoritzar la despesa.
n. L’aprovació dels projectes d'obres, d’instal·lacions i de serveis de caràcter plurianual i 
el seu pla de finançament.
9.2. La Junta podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de govern del 
Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que constitueixi a aquest 
efecte, llevat d'aquelles a què es refereixen les lletres a), b), c), e), g), j) k) i l) de l’apartat 1 
d’aquest  article.
 
Article 10. Sessions, convocatòria i adopció d’acords.
 

10.1. La Junta Rectora es reunirà en sessió ordinària una vegada cada semestre.
10.2. La Junta Rectora es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui el 

president o la presidenta, per iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part 
dels seus membres.

10.3. Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia 
corresponent, i seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació 
mínima de cinc dies hàbils.  Les convocatòries es podran fer per mitjans 
telemàtics.
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10.4. En casos d'urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores 
d'anticipació. En aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, la Junta 
Rectora haurà d'apreciar la situació d'urgència per majoria absoluta dels 
membres presents. Si aquesta no s'estima, es procedirà a convocar la reunió 
d'acord amb el que s'estableix en el paràgraf anterior.

10.5. L'ordre del dia haurà de contenir tots el temes a tractar en les reunions que es 
convoquin. Fora d'aquest no es podran prendre acords vàlids llevat que s’acordi 
la seva inclusió per la majoria simple dels vots presents.

10.6. Per la validesa de la reunió serà necessari l’assistència d’un terç com a mínim el 
nombre legal de membres. 

10.7. Els acords de la Junta Rectora s’adoptaran, com a regla general, per majoria 
simple dels membres presents.

10.8. S'exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a 
l'admissió de nous membres en el Consorci, a la creació d'organismes 
instrumentals i a la cessió de la gestió a d'altres entitats externes que 
requeriran el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Junta.

10.9. Els acords de dissolució o liquidació del Consorci i qualsevol altre que comporti 
noves aportacions econòmiques així com la modificació dels seus Estatuts, 
requeriran a més de la majoria qualificada que es refereix l'apartat anterior, la 
ratificació pels òrgans competents dels seus membres.

 
Article 11. La Comissió Executiva.

11.1. La Junta Rectora podrà designar una Comissió Executiva que estarà 
composada entre 5 i 12 membres. Els membres de la Comissió Executiva i el número 
concret d’aquests seran determinats per la Junta Rectora entre els representants de 
les entitats consorciades, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus 
membres.
11.2. En l'acord de constitució de la Comissió Executiva s'hauran de fer constar les 
facultats de la Junta Rectora que li són delegades o assignades. Igualment, la 
presidència podrà delegar-li part de les seves atribucions.
11.3. Els membres que conformen la Junta Rectora i la Comissió Executiva són 
designats o nomenats per un període de quatre anys, prorrogable per períodes de 
temps iguals.
11.4. El règim de les sessions, convocatòries i adopció d’acords  serà el mateix que 
el de la Junta Rectora. Podran fer-se reunions total o parcialment telemàtiques en les 
mateixes condicions que la Junta Rectora. 

Article 12. Comissió especial de comptes.
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12.1. El Consorci comptarà amb una Comissió Especial de Comptes formada per 
entre5 i 12 membres, a la qual li correspondrà l'examen, estudi i informe de tots els 
comptes que de conformitat amb la legislació reguladora de les hisendes locals, hagi 
d'aprovar la Junta Rectora. El nombre de membres de la comissió serà establert per 
la Junta Rectora.
12.2. Els components de la Comissió Especial de Comptes seran elegits per la Junta 
Rectora d'entre els seus membres, seguint sempre el criteri de representativitat. 
Article 13. President o presidenta
13.1. Serà president o presidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats 
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels components de la Junta.
13.2. Serà vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora un dels membres, 
designats amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus components. 
13.3. Els càrrecs de president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta de la 
Junta Rectora tindran una durada de quatre anys, si bé podran ser reelegits per 
l'òrgan que hagi de nomenar-los per iguals períodes de temps.
13.4. En finalitzar el seu mandat, podran continuar en funcions als sols efectes de 
l’administració ordinària sempre i quan ostentin la condició de membres de 
l’ajuntament o entitat consorciada.
13.5. En cas que cap d’aquestes persones conservés aquesta condició d’electa, 
l’alcalde o alcaldessa del municipi al qual hagi representat la persona que hagi sessió 
constitutiva del consorci.

 
Article 14. Funcionaris habilitats.
 

14.1. La Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria del Consorci seran exercides per 
persones que ostentin la condició de funcionari o funcionària d'Administració local 
amb habilitació de caràcter nacional en un dels municipis consorciats. També podran 
ser exercides de manera accidental en la persona que exerceixi la secretaria 
accidental de l’ajuntament que ostenti la secretaria, o de manera interina.

 
14.2. Correspon al secretari o a la secretària estendre acta dels acords presos a les 
reunions de la Junta, la qual degudament signada per ell mateix i amb el vistiplau del 
president o presidenta, serà transcrita al llibre que s'habiliti a aquest efecte, com 
també totes aquelles altres funcions que siguin pròpies del càrrec. Les actes podran 
tenir format electrònic, podent-se utilitzar, entre d’altres, el sistema de vídeo-
audioactes.  
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14.3. El secretari o secretària de la Junta Rectora també ho serà de la Comissió 
Executiva.

 
Article 15. Reunions no presencials
 

15.1. Els òrgans col·legiats es poden reunir, total o parcialment, mitjançant 
videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la 
presència física dels membres dels òrgans col·legiats. Si la reunió és parcialment 
presencial hi haurà d’assistir d’aquesta manera un mínim d’una tercera part 
dels seus membres.

15.2. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que 
participen en la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat 
d’intervenir en les seves deliberacions, l’emissió del vot i la constància de la 
seva recepció i autenticitat. 

15.3. La reunió s’ha entendre celebrada en el lloc on es trobi el president o 
presidenta. 

15.4. En les reunions virtuals s’han de considerar assistents aquelles persones 
membres del corresponent òrgan col·legiat que hagin participat en la 
videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la 
presència física d’aquests.

 
Secció 2 Funcions del president o presidenta.
 
Article 16. Funcions del president o presidenta.
 
Correspon al president o presidenta l’exercici de les funcions següents:
 
a) Representar institucionalment el Consorci.
b) Formar l’ordre del dia de les sessions de la Junta.
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Junta Rectora, dirigir les 

deliberacions i decidir els empats amb el vot de qualitat.
d) Supervisar les activitats del Consorci i elevar a la Junta Rectora la documentació i els 

informes que creguin oportuns.
e) Dictar les disposicions particular que siguin necessàries per al desplegament dels acords 

de la Junta Rectora.
f) Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions específiques en 

l’àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones que hagin d’integrar-los.
g) Nomenar els càrrecs directius del Consorci, quan li ho delegui la Junta.
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h) Exercir en cas d’urgència, i donar-ne compte a la Junta Rectora en la primera reunió que 
celebri, les facultats de realitzar tota mena d’accions, excepcions, recursos i reclamacions 
judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos del Consorci.

i) L’aprovació dels convenis per a la prestació de serveis i els contractes amb altres entitats 
públiques o privades, i també els acords de participació que s'hi puguin establir.

j) L’aprovació de les operacions de crèdit.
k) L’exercici de tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i 

administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici de les 
facultats reconegudes a la Junta Rectora. 

l) La fixació dels criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del president o 
de la presidenta, de la Gerència i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria.

m) L’ordenació de pagaments del consorci
n) L’adopció de les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor 

funcionament del Consorci
o) Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de l’aprovació, 

si s’escau, per la Junta Rectora. p) Aprovar la liquidació del pressupost.
q) Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci, fins a una 
quantia d’1 milió d’euros, així com autoritzar la despesa.
r) Formular a la Junta les propostes dels reglaments de règim interior, d’organització i 
funcionament de les diverses activitats del consorci.
s) Totes aquelles altres que siguin competència del Consorci i no estiguin atribuïdes 
expressament als restants òrgans del Consorci.

Article 17. Funcions
 
El vicepresident o la vicepresidenta suplirà el president o la presidenta i n’assumirà les 
funcions en els casos de vacant, absència o malaltia. Exercirà a més, les atribucions que el 
president o la presidenta delegui.
Article 19. Funcions
 
Corresponen a la Gerència les funcions següents:
 
a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a Gerència amb les 
administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars
b) Proposar a la Junta Rectora programes, les estratègies i els plans plurianuals d’actuació 
del Consorci.
c) Elaborar la proposta de pressupost anual, d’acord amb els plans d’actuació aprovats.
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d) Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora i les disposicions de la Presidència.
e) Efectuar les adquisicions, alienacions i actes de gravamen del béns mobles consistents en 
aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni, sempre i quan l’operació no superi el 
10% del pressupost del Consorci
f) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li hagin 
estat conferides per la Junta Rectora.
g) Executar el pla d’inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria d’obres, 
instal·lacions, serveis i subministraments en contractes de quantia inferior a un milió d’euros 
(1.000,000,00 €).
h) D’acord amb els criteris de la presidència, contractar, sancionar, separar o rescindir les 
relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral; 
aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter laboral i fixar les 
remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d’acord amb els criteris o les 
instruccions que estableix la Junta Rectora.
i) Realitzar l’administració ordinària, el pagament de nòmines i l’ordenació de pagaments en 
el cas que no sigui possible exercir la presidència en funcions.
j) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions 
tecnològiques adequades, i també per la conservació i el manteniment dels serveis, les 
instal·lacions i els equipaments, així com per l’assoliment d’un adequat grau de qualitat dels 
serveis.
k) Preparar la documentació que, per mitjà del president o la presidenta, s’ha de sotmetre a 
la consideració de la Junta Rectora i informar de tot el necessari per al correcte exercici de 
les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i el compliment del 
pressupost anual i els plans plurianuals d’actuació.
l) Informar periòdicament sobre el funcionament i l’estat de situació del Consorci.
m) Presentar anualment a la Junta Rectora el balanç de situació, el compte de pèrdues i 
guanys, la memòria de l’exercici i la liquidació del pressupost.
n) Qualsevol altra funció que si li encomani expressament o li deleguin la Junta Rectora o el 
president o la presidenta, en l’àmbit de les respectives competències. 

Article 27. Dissolució.
 
27.1. El consorci es dissoldrà per les següents causes:
 
a) Per acord dels membres que l’integren. 
b) Per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius
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c) Per separació d’algun dels seus membres si la resta no decideix la continuïtat del consorci 
i resten al mateix com a mínim dues Administracions o entitats dependents o vinculades a 
alguna Administració d) Per esdevenir inoperant

d) Per transformació en un altre ens.
 
27.2. La dissolució del Consorci determinarà la seva liquidació i extinció.
 
27.3. L’acord de dissolució ha de ser ratificat pels membres del Consorci a través dels seus 
òrgans competents.
 
ANNEX I
 
Entitats adherides al Consorci després de la seva constitució.
 
- Ajuntament d’Arenys de Munt
- Ajuntament de Bellpuig
- Ajuntament de Campdevànol.
- Ajuntament de Camprodon.
- Ajuntament de Collbató.
- Ajuntament de Figaró-Montmany.
- Ajuntament de Llanars.
- Ajuntament de Lliçà de Vall.
- Ajuntament de Massanes
- Ajuntament de Montornès del Vallès..
- Ajuntament de Mont-roig del Camp.
- Ajuntament d’Olèrdola.
- Ajuntament d’Olost.
- Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.
- Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons.
- Ajuntament de Solsona.
- Ajuntament de Tremp.
- Ajuntament de Vacarisses.
- Ajuntament de Vila-rodona.
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
 
ANNEX II
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REFOSA DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE 
CATALUNYA (NOV 2020)

Capítol. Disposicions Generals

Article 1. Objecte i entitats que integren el Consorci.
1.1. A l'empara de la legislació municipal i de règim local de Catalunya i amb la 
denominació de Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya es constitueix 
per temps indefinit un Consorci de caràcter local per al foment de la gestió pública 
del cicle integral de l’aigua i la resta de funcions descrites en els presents  estatuts,  
en el que hi participen els Ajuntaments d'El Prat de Llobregat, Manresa, Mataró, 
Reus i Vilafranca del Penedès, com a membres fundadors i la resta de municipis i 
d’entitats que en formen part, indicades a l’annex I d’aquests estatuts, que es 
modificarà conforme es verifiqui l’adhesió de nous membres sense necessitat de 
modificar aquests estatuts.
1.2. La composició del Consorci es pot ampliar amb l’adhesió d'altres ens locals, 
administracions públiques o entitats privades sense ànim de lucre.
1.3. Només podran formar part del Consorci aquells municipis que hagin optat per 
una forma de gestió directa del servei públic d'abastament domiciliari d'aigua. 
Nogensmenys, els municipis que gestionin el servei públic d'abastament domiciliari 
d'aigua per qualsevol modalitat de gestió indirecta de serveis, podran formar part del 
Consorci únicament en relació a aquells altres serveis públics que gestionin de forma 
directa a través dels mecanismes consorcials i que siguin concordants amb les 
finalitats del consorci.
1.4. Així mateix, l'admissió al Consorci d'altres ens supramunicipals estarà 
condicionada a que gestionin directament serveis de l'aigua o bé a que promoguin la 
gestió directa d'aquests serveis públics per part dels municipis del seu àmbit 
territorial.
1.5. La incorporació de nous membres requerirà l'acord de la Junta Rectora, sens 
perjudici que la Comissió Executiva pugui acordar la seva admissió provisional, fins 
que la Junta Rectora l'elevi a definitiva en la primera sessió que celebri.

Article 2. Finalitats i funcions del Consorci
2.1 En el marc del foment de la gestió pública de l’aigua, les  finalitats i funcions que 
corresponen al Consorci són les següents:
- Foment de les relacions de cooperació i col·laboració amb altres administracions 

territorials i institucionals, i amb qualsevol altra entitat de dret públic o privat que tinguin 
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competència o actuïn en els àmbits del cicle integral de l'aigua i del medi ambient, per 
l'elaboració i execució de serveis, activitats, projectes i programes d'interès comú

- Assessorament a les entitats consorciades i a les administracions competents en relació 
amb les propostes de modificació de la normativa que incideix en qualsevol dels serveis 
vinculats al cicle de l’aigua.

- Promoció de la gestió directa del cicle de l’aigua. 
- Rendibilització en favor de tots els municipis consorciats de l’experiència i el coneixement 

dels municipis que gestionen de forma directa els serveis que conformen el cicle de l’aigua.
- Foment del model de gestió pública fonamentat en els principis de transparència, 

participació, eficiència i sostenibilitat.
- Garantia de l’existència d’un model de gestió pública associativa dels serveis que 

conformen el cicle de l’aigua disponible per aquells municipis consorciats que ho precisin.
- Gestió, prèvia delegació dels municipis, de les competències municipals relatives el cicle 

integral de l’aigua.
- Contribució a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis que els consorciats presten 

directament als ciutadans i a una més adequada utilització dels recursos hidrològics i 
mediambientals disponibles.

- Participació en l’elaboració de Plans directors dels diferents serveis que configuren el cicle 
de l’aigua.

- Elaboració d’una política de tarifes que garanteixi la internalització dels costos dels serveis 
públics i la prestació d’uns serveis públics de qualitat i eficients.

- Realització de campanyes de comunicació per a promoure la cultura de l’ús eficient i 
sostenible de l’aigua.

- Defensa dels interessos dels municipis consorciats davant les administracions i qualsevol 
mena d’institució, sector o ens que tingui facultats per a legislar, regular o ordenar el 
serveis públics vinculats al cicle de l’aigua.

- Promoció, construcció, explotació i manteniment d’infraestructures d'abastament, 
sanejament i depuració d'aigües, municipals o supramunicipals. - Anàlisi de la qualitat de 
les aigües i el seu nivell de contaminació.

- Realització d’activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb el cicle integral 
de l'aigua i del medi ambient.

- Foment d’obres, activitats i serveis mitjançant la concessió de subvencions i d’altres 
tècniques de foment.

- Totes aquelles altres activitats que siguin complementàries de les enunciades 
anteriorment.

2.2. Aquestes funcions les podrà dur a terme el mateix Consorci directament o a través 
d'entitats instrumentals creades a l'efecte, utilitzant qualsevol de les formes de gestió 
directa de serveis que preveu la normativa.
Article 3. Personalitat i capacitat jurídica.
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3.1. El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat pública de 
caràcter associatiu i local, dotada de personalitat jurídica plena i independent de 
la dels seus membres, amb la capacitat jurídica de dret públic i privat necessària 
per a la realització de les seves funcions.

3.2. El Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota 
mena de béns, excepte els de domini públic dels Ajuntaments consorciats 
afectes als serveis que presti el Consorci, signar contractes, assumir obligacions, 
interposar recursos i exercitar les accions previstes en les lleis.

3.3. Es reconeixen al Consorci les següents potestats:
a. La potestat reglamentària i d’autoorganització.
b. Les potestats tributària i financera.
c. La potestat de programació i planificació.
d. La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes.
e. Les potestats d'execució forçosa i sancionadora.
f. La potestat de revisió d'ofici dels seus actes i acords.
g. La potestat de foment mitjançant la concessió de subvencions a tercers, estiguin o no 

vinculats amb el consorci.
h. Les prelacions i preferències i demés prerrogatives reconegudes a la Hisenda Pública per 

als seus crèdits; la inembargabilitat dels seus béns i drets en els termes regulats a la 
legislació en vigor.

Article 4. Règim Jurídic.
4.1.- El Consorci, que té naturalesa voluntària i indefinida, es regirà pels seus propis estatuts 
i per les disposicions de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, els 
articles 312 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i la 
legislació municipal i de règim local que li resultin d’aplicació a  Catalunya. 
4.2.- El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa. El seu règim orgànic, funcional i 
financer serà el que es regula en els presents estatuts i a la legislació d’aplicació per raó de la 
seva adscripció.

Article 5. Gestió dels serveis que conformen el cicle de l’aigua.
5.1. El Consorci podrà assumir, per delegació d’aquells municipis consorciats que 
així ho acordin, la gestió dels serveis municipals de potabilització, abastament 
d'aigua, clavegueram, depuració  i reutilització d'aigües regenerades, així com la 
gestió integral de tot el cicle de l’aigua com a forma de gestió associada de serveis 
municipals de caràcter obligatori i essencial dels municipis consorciats.
5.2. La prestació d'aquests serveis es podrà dur a terme, prèvia la tramitació de 
l’expedient acreditatiu de l’eficiència i sostenibilitat en els termes previstos en la 
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legislació sobre règim local, de forma directa indiferenciada, mitjançant una societat 
mercantil de capital íntegrament públic o una entitat autònoma empresarial. Si 
l’expedient no acredita l’eficiència i sostenibilitat de la forma de gestió directa 
mitjançant la societat mercantil de capital públic, el Consorci revocarà l’acceptació de 
la delegació. 
5.3. La Societat pública prevista a l'anterior apartat tindrà la consideració de mitjà 
propi personificat del Consorci. Les condicions administratives, econòmiques, 
financeres, tarifàries i patrimonials de la gestió de serveis públics seran d’obligatori 
compliment per la Societat. 
5.4. La Societat de gestió de serveis d'aigua del Consorci no podrà participar en 
cap licitació pública convocada pel mateix Consorci, ni per cap entitat consorciada.
5.5. El Consorci té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de les entitats 
consorciades i de les seves entitats dependents que així ho declarin, als efectes del 
què disposa l’art. 32 i concordants de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les 
condicions administratives, econòmiques, financeres, tarifàries i patrimonials de 
l’encomana de gestió de serveis a favor del Consorci serà obligatòria per aquest.
5.6. El Consorci no podrà participar en cap licitació pública convocada per cap de 
les entitats consorciades.

Article 6 . Domicili
 
1.- El Consorci tindrà el seu domicili a Manresa, carrer Montserrat núm. 1-7. Això no obstant, 
per acord de la Junta Rectora, aquest domicili podrà ser canviat.
 
2.- Les sessions de la Junta Rectora es podran dur a terme a la ciutat de Barcelona, en el lloc i 
hora que siguin establerts per la presidència.
Capítol 2. Govern del Consorci
Article 7. Òrgans de Govern
 
El govern del Consorci correspon als òrgans següents:
 
a) La Junta Rectora
b) La Comissió Executiva
c) La Comissió Especial de Comptes
d) El President o la Presidenta
e) El Vicepresident o vicepresidenta
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Secció 1. Òrgans col·legiats.
Article 8. Composició.

8.1. La Junta Rectora, òrgan superior del Consorci, està formada per  un representant 
de cada un dels ens consorciats, nomenats i substituïts lliurement pels òrgans de 
govern respectius.

8.2. Els municipis i ens que formen part del Consorci nomenaran de forma 
permanent un representant i un substitut d'aquest, per mitjà dels quals podran 
assistir i participar a les sessions de la Junta Rectora. El representant substitut 
només podrà actuar en absència del titular.

8.3. Cada ens consorciat ostenta un vot a la Junta Rectora
8.4. Assistiran a les sessions de la Junta Rectora, amb veu però sense vot, el secretari 

o la secretària i el representant de la Gerència del Consorci. O les persones que 
legalment els substitueixin.

Article 9. Competències
 
9.1. Correspon a la Junta Rectora les competències següents:
 
a. L'orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i la 
consegüent aprovació d'un pla general i de plans plurianuals d'actuació, que han de ser 
reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els projectes d'obres, 
d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà. b. L'aprovació de comptes anuals. c. 
L'aprovació del pressupost anual i les seves modificacions.
d. L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament de les 

diverses activitats.
e. L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrec directius, 

règim de prestació de funcions, plantilla i remuneracions, i els convenis col·lectius de 
treball.

f. El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta de la Gerència del 
Consorci.

g. Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles.
h. L’ampliació de les activitats del Consorci d'acord amb els que estableixen aquests Estatuts.
i. L’aprovació de les condicions administratives, econòmiques, financeres i patrimonials de 

la gestió de serveis públics de la gestió dels serveis delegats. j. L’aprovació de les tarifes 
dels serveis gestionats.

k. L’aprovació de les quotes que hagin de satisfer els ens consorciats per al sosteniment 
del consorci
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l. La imposició i ordenació del recursos tributaris, les prestacions publiques 
patrimonials no tributàries i els preus públic.
m. Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci, superiors a 
una quantia d’1 milió d’euros, així com autoritzar la despesa.
n. L’aprovació dels projectes d'obres, d’instal·lacions i de serveis de caràcter plurianual i 
el seu pla de finançament.

9.2. La Junta podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de govern del 
Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que constitueixi a aquest 
efecte, llevat d'aquelles a què es refereixen les lletres a), b), c), e), g), j) k) i l) de l’apartat 1 
d’aquest  article.
 
Article 10. Sessions, convocatòria i adopció d’acords.
 

10.1. La Junta Rectora es reunirà en sessió ordinària una vegada cada semestre.
10.2. La Junta Rectora es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui el 

president o la presidenta, per iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part 
dels seus membres.

10.3. Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia 
corresponent, i seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació 
mínima de cinc dies hàbils.  Les convocatòries es podran fer per mitjans 
telemàtics.

10.4. En casos d'urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores 
d'anticipació. En aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, la Junta 
Rectora haurà d'apreciar la situació d'urgència per majoria absoluta dels 
membres presents. Si aquesta no s'estima, es procedirà a convocar la reunió 
d'acord amb el que s'estableix en el paràgraf anterior.

10.5. L'ordre del dia haurà de contenir tots el temes a tractar en les reunions que es 
convoquin. Fora d'aquest no es podran prendre acords vàlids llevat que s’acordi 
la seva inclusió per la majoria simple dels vots presents.

10.6. Per la validesa de la reunió serà necessari l’assistència d’un terç com a mínim 
del nombre legal de membres.

10.7. Els acords de la Junta Rectora s’adoptaran, com a regla general, per majoria 
simple dels membres presents.

10.8. S'exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a 
l'admissió de nous membres en el Consorci, a la creació d'organismes 
instrumentals i a la cessió de la gestió a d'altres entitats externes que 
requeriran el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Junta.
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10.9. Els acords de dissolució o liquidació del Consorci i qualsevol altre que comporti 
noves aportacions econòmiques així com la modificació dels seus Estatuts, 
requeriran a més de la majoria qualificada que es refereix l'apartat anterior, la 
ratificació pels òrgans competents dels seus membres.

 
Article 11. La Comissió Executiva.

11.5. La Junta Rectora podrà designar una Comissió Executiva que estarà 
composada entre 5 i 12 membres. Els membres de la Comissió Executiva i el número 
concret d’aquests seran determinats per la Junta Rectora entre els representants de 
les entitats consorciades, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus 
membres.
11.6. En l'acord de constitució de la Comissió Executiva s'hauran de fer constar les 
facultats de la Junta Rectora que li són delegades o assignades. Igualment, la 
presidència podrà delegar-li part de les seves atribucions.
11.7. Els membres que conformen la Junta Rectora i la Comissió Executiva són 
designats o nomenats per un període de quatre anys, prorrogable per períodes de 
temps iguals.
11.8. El règim de les sessions, convocatòries i adopció d’acords  serà el mateix que 
el de la Junta Rectora. Podran fer-se reunions total o parcialment telemàtiques en les 
mateixes condicions que la Junta Rectora. 

Article 12. Comissió especial de comptes.
 

12.3. El Consorci comptarà amb una Comissió Especial de Comptes formada per 
entre 5 i 12 membres, a la qual li correspondrà l'examen, estudi i informe de tots els 
comptes que de conformitat amb la legislació reguladora de les hisendes locals, hagi 
d'aprovar la Junta Rectora. El nombre de membres de la comissió serà establert per 
la Junta Rectora.
12.4. Els components de la Comissió Especial de Comptes seran elegits per la Junta 
Rectora d'entre els seus membres, seguint sempre el criteri de representativitat.

Article 13. President o presidenta
 

13.1. Serà president o presidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats 
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels components de la Junta.
13.2. Serà vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora un dels membres, 
designats amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus components. 13.3. Els 
càrrecs de president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora 
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tindran una durada de quatre anys, si bé podran ser reelegits per l'òrgan que hagi de 
nomenar-los per iguals períodes de temps.
13.4. En finalitzar el seu mandat, podran continuar en funcions als sols efectes de 
l’administració ordinària sempre i quan ostentin la condició de membres de 
l’ajuntament o entitat consorciada.
13.5. En cas que cap d’aquestes persones conservés aquesta condició d’electa, 
l’alcalde o alcaldessa del municipi al qual hagi representat la persona que hagi 
ostentat la presidència o la vicepresidència sortint, tindrà la facultat de convocar la 
sessió constitutiva del consorci.

 
Article 14. Funcionaris habilitats.
 

14.1 La Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria del Consorci seran exercides per 
persones que ostentin la condició de funcionari o funcionària d'Administració local 
amb habilitació de caràcter nacional en un dels municipis consorciats. També podran 
ser exercides de manera accidental en la persona que exerceixi la secretaria 
accidental de l’ajuntament que ostenti la secretaria, o de manera interina.
14.2. Correspon al secretari o a la secretària estendre acta dels acords presos a les 
reunions de la Junta, la qual degudament signada per ell mateix i amb el vistiplau del 
president o presidenta, serà transcrita al llibre que s'habiliti a aquest efecte, com 
també totes aquelles altres funcions que siguin pròpies del càrrec. Les actes podran 
tenir format electrònic, podent-se utilitzar, entre d’altres, el sistema de vídeo-
audioactes. 
14.3. El secretari o secretària de la Junta Rectora també ho serà de la Comissió 
Executiva.

 
Article 15. Reunions no presencials

15.1. Els òrgans col·legiats es poden reunir, total o parcialment, mitjançant 
videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la 
presència física dels membres dels òrgans col·legiats. Si la reunió és parcialment 
presencial hi haurà d’assistir d’aquesta manera un mínim d’una tercera part 
dels seus membres.

15.2. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que 
participen en la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat 
d’intervenir en les seves deliberacions, l’emissió del vot i la constància de la 
seva recepció i autenticitat. 
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15.3. La reunió s’ha entendre celebrada en el lloc on es trobi el president o 
presidenta. 

15.4. En les reunions virtuals s’han de considerar assistents aquelles persones 
membres del corresponent òrgan col·legiat que hagin participat en la 
videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la 
presència física d’aquests.

 
Secció 2 Funcions del president o presidenta.
 
Article 16. Funcions del president o presidenta.
 
Correspon al president o presidenta l’exercici de les funcions següents:
 
a. Representar institucionalment el Consorci.
b. Formar l’ordre del dia de les sessions de la Junta.
c. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Junta Rectora, dirigir les 

deliberacions i decidir els empats amb el vot de qualitat.
d. Supervisar les activitats del Consorci i elevar a la Junta Rectora la documentació i els 

informes que creguin oportuns.
e. Dictar les disposicions particular que siguin necessàries per al desplegament dels acords 

de la Junta Rectora.
f. Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions específiques en 

l’àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones que hagin d’integrarlos.
g. Nomenar els càrrecs directius del Consorci, quan li ho delegui la Junta.
h. Exercir en cas d’urgència, i donar-ne compte a la Junta Rectora en la primera reunió que 

celebri, les facultats de realitzar tota mena d’accions, excepcions, recursos i reclamacions 
judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos del Consorci.

i. L’aprovació dels convenis per a la prestació de serveis i els contractes amb altres entitats 
públiques o privades, i també els acords de participació que s'hi puguin establir.

j. L’aprovació de les operacions de crèdit.
k. L’exercici de tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i 

administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici de les 
facultats reconegudes a la Junta Rectora. 

l. La fixació dels criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del president o 
de la presidenta, de la Gerència i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria.

m. L’ordenació de pagaments del consorci
n. L’adopció de les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor 

funcionament del Consorci
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o. Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de l’aprovació, 
si s’escau, per la Junta Rectora. p. Aprovar la liquidació del pressupost.

q. Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci, fins a una 
quantia d’1 milió d’euros, així com autoritzar la despesa.
r. Formular a la Junta les propostes dels reglaments de règim interior, d’organització i 
funcionament de les diverses activitats del consorci.
s. Totes aquelles altres que siguin competència del Consorci i no estiguin atribuïdes 

expressament als restants òrgans del Consorci.
 

Secció 3 Del Vicepresident o de la vicepresidenta
Article 17. Funcions
 
El vicepresident o la vicepresidenta suplirà el president o la presidenta i n’assumirà les 
funcions en els casos de vacant, absència o malaltia. Exercirà a més, les atribucions que el 
president o la presidenta delegui.
Capítol 3 De la Gerència
Article 18. Nomenament i naturalesa del càrrec.
 
18.1.- La Junta Rectora nomenarà un gerent. El nomenament de la Gerència podrà recaure 
en  una persona física o jurídica.
 
18.2.- La Gerència serà l’òrgan executiu del Consorci
 
18.3.- En cas que s’opti pel nomenament d’un o d’una gerent, serà un càrrec d’alta direcció 
que mantindrà amb el Consorci una relació d’ocupació de naturalesa laboral i de caràcter 
especial i que es regirà pel contracte de treball pertinent i les disposicions que siguin 
d’aplicació. El gerent o la gerent exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva i restarà 
sotmès al règim d’incompatibilitats aplicable.
Article 19. Funcions
 
Corresponen a la Gerència les funcions següents:
 

a. Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a Gerència amb les 
administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars

b. Proposar a la Junta Rectora programes, les estratègies i els plans plurianuals 
d’actuació del Consorci.

c. Elaborar la proposta de pressupost anual, d’acord amb els plans d’actuació aprovats.
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d. Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora i les disposicions de la 
Presidència.

e. Efectuar les adquisicions, alienacions i actes de gravamen del béns mobles 
consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni, sempre i quan 
l’operació no superi el 10% del pressupost del Consorci

f. Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li 
hagin estat conferides per la Junta Rectora.

g. Executar el pla d’inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria 
d’obres, instal·lacions, serveis i subministraments en contractes de quantia inferior a 
un milió d’euros (1.000,000,00 €).

h. D’acord amb els criteris de la presidència Junta Rectora, contractar, sancionar, 
separar o rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de 
suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix de 
caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del personal 
d’acord amb els criteris o les instruccions que estableix la Junta Rectora.

i. Realitzar l’administració ordinària, el pagament de nòmines i l’ordenació de 
pagaments en el cas que no sigui possible exercir la presidència en funcions.

j. Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions 
tecnològiques adequades, i també per la conservació i el manteniment dels serveis, 
les instal·lacions i els equipaments, així com per l’assoliment d’un adequat grau de 
qualitat dels serveis.

k. Preparar la documentació que, per mitjà del president o la presidenta, s’ha de 
sotmetre a la consideració de la Junta Rectora i informar de tot el necessari per al 
correcte exercici de les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i 
el compliment del pressupost anual i els plans plurianuals d’actuació.

l. Informar periòdicament sobre el funcionament i l’estat de situació del Consorci.
m. Presentar anualment a la Junta Rectora el balanç de situació, el compte de pèrdues i 

guanys, la memòria de l’exercici i la liquidació del pressupost.
n. Qualsevol altra funció que si li encomani expressament o li deleguin la Junta Rectora 

o el president o la presidenta, en l’àmbit de les respectives competències. Capítol 4. 
Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable. 

Article 20. Patrimoni. 
 
20.1.- Constitueix el patrimoni del Consorci:
 
a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades, llevat dels béns de domini 
públic que  li adscriguin afectes als serveis que presta el Consorci que  conservaran la 
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qualificació originària, en relació amb els quals aquest ens en té l’ús, la conservació i la 
millora en els temes que estableixin els corresponents acords. b) Els béns i els drets que 
adquireixi o rebi per qualsevol títol.
 
20.2.- El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l’inventari  corresponent, que revisarà i 
aprovarà anualment la Junta Rectora.
 
20.3.- El Consorci té sobre les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels seus membres 
unes facultats de disposició limitades a les finalitats estatutàries. Article 21. Recursos.
 
21.1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:
 
a) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades
b) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades amb càrrec al fons patrimonial 

del consorci.
c) Els rendiments dels serveis que presti
d) Els productes del seu patrimoni
e) Els crèdits que s’obtinguin
f) Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius
g) Qualsevol altre que puguin correspondre al Consorci, d’acord amb les lleis.
 
21.2. Les aportacions de les entitats consorciades tant si es realitzen en forma de quotes 
periòdiques o de derrames aprovades per la Junta Rectora guardaran la proporció que es 
determini amb el nombre de vots atribuïts a cada ens consorciat en el màxim òrgan rector.
 
21.3. Les aportacions de les entitats consorciades amb càrrec al fons patrimonial del 
Consorci requeriran de l’acord unànime dels membres presents de la Junta Rectora en la 
reunió en què es tracti i podran no ser correlatives ni proporcionals al nombre de vots 
atribuïts a cada ens consorciat a la mateixa. Article 22. Pressupost.
 
22.1.- La Junta Rectora establirà i aprovarà un pressupost anual d’ingressos i de despeses 
abans del 31 de desembre de cada any per aplicar-lo a l’exercici econòmic següent.
 
22. 2.- En el pressupost seguirà la normativa reguladora de les hisendes locals amb les 
particularitats, si escau, establertes pels consorcis. Article 23. Comptabilitat i control 
econòmic.
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23. 1.- El règim de pressupostació, comptabilitat i control del Consorci serà el de 
l’Ajuntament al qual resti adscrit.
 
23.2.- Els fons del consorci seran custodiats en comptes bancaris oberts directament a nom 
de l’entitat. 
 
23.3.- Anualment es durà a terme una auditoria dels comptes sota la responsabilitat de 
l’òrgan de control de l’Ajuntament al qual resti adscrit el Consorci. 
 
23. 4.- Els comptes del Consorci formaran part dels pressupostos i s’inclouran al compte 
general de l’Ajuntament on resti adscrit en cada moment. Article 24. 
 
24. 1.- La liquidació del pressupost serà aprovada pel president del consorci, del que es 
donarà compte a la junta rectora en la primera sessió posterior que porti a terme.
 
24.2.- Els comptes anuals seran sotmesos per la presidència a l’aprovació de la junta rectora 
amb l’informe de la comissió especial de comptes, tot de conformitat amb el procediment 
establert a la legislació de règim local.
 
24. 3.- La Junta acordarà la destinació dels romanents de l’exercici anterior, en els termes 
que prevegi en cada moment la legislació en vigor i, en el seu defecte s’aplicaran, en primer 

lloc, a l’amortització dels deutes del mateix Consorci, i en segon lloc, a la inversió en 
equipament propi del Consorci, i donar suport a la formació dels professionals dels Consorci 

i dels ens consorciats.

Capítol 5. Règim del personal i contractació.

Article 25. Règim de personal.
 
25.1.- La contractació de personal per part del Consorci serà de naturalesa laboral i no se li 
exigirà procedir de reassignacions de llocs de treball dels Ajuntaments consorciats. 
 
25.2.- El règim jurídic del personal laboral del Consorci serà el que li correspongui d’acord 
amb aquesta naturalesa segons les normes d’aplicació de l’Ajuntament al qual es trobi 
adscrit en cada moment, i la seva remuneració no podrà superar les retribucions que per a 
llocs de treball equivalents s’estipuli l’Ajuntament al qual s’adscrigui. Article 26. Règim de 
contractació.
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La contractació d’obres  i serveis estarà sotmesa a les normativa sobre contractació del 
sector públic.

Capítol 6. Separació i dissolució.

Article 27. Dissolució.
 
27.1. El consorci es dissoldrà per les següents causes:
 
a. Per acord dels membres que l’integren. 
b. Per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius
c. Per separació d’algun dels seus membres si la resta no decideix la continuïtat del consorci 

i resten al mateix com a mínim dues Administracions o entitats dependents o vinculades a 
alguna Administració d. Per esdevenir inoperant

e. Per transformació en un altre ens.
 
27.2. La dissolució del Consorci determinarà la seva liquidació i extinció.
 
27.3. L’acord de dissolució ha de ser ratificat pels membres del Consorci a través dels seus 
òrgans competents.
Article 28. Liquidació dels béns.
 
28.1. La Junta Rectora, en adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un liquidador. 
 
28.2. El liquidador proposarà la forma en què s’ha de procedir a la liquidació dels béns que 
pertanyen al Consorci i a la reversió de les obres i les instal·lacions existents a les 
Administracions consorciades.
 
28.3. El liquidador calcularà la quota de liquidació en funció, en primer lloc, a les aportacions 
al fons patrimonial que serà restituït formant part de la quota de liquidació únicament a 
favor de les entitats consorciades que hagin realitzat aportacions al mateix. 
 
28.4. En defecte d’aportació al fons patrimonial o un cop exhaurida la liquidació per aquest 
concepte a favor de les entitats consorciades que haguessin fet aportacions al mateix, la 
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quota de liquidació es calcularà en proporció a les quotes de finançament de l’activitat 
aportades anualment per cada entitat des de la seva incorporació al Consorci. 
 
28.5. Les entitats consorciades podran decidir per majoria absoluta dels membres del 
Consorci la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la 
finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci. Article 29. 
Separació de les entitats consorciades.
 
29.1.- La separació del Consorci d’algun dels seus membres podrà realitzar-se en qualsevol 
moment mitjançant un escrit dirigit als eu president. 
 
29.2.- Serà causa de separació el canvi de la forma de gestió directa del servei públic per 
qualsevol de les modalitats de gestió indirecta previstes a la legislació de règim local. 
29.3.- En el supòsit de que la separació procedeixi, la quota de separació es calcularà de la 
manera estipulada per a la quota de liquidació regulada a l’article 28 dels presents estatuts. 
 
Disposicions addicionals.
 
Primera. Quòrums
 
Els quòrums establerts en aquests Estatuts es calcularan per arrodoniment de la meitat de la 
unitat superior.
 
Segona. Modificació d’Estatuts
 
1.- La modificació dels Estatuts del Consorci seguirà el procediment següent:
 
a) Aprovació inicial per part de la Junta Rectora.
b) Aprovació de la modificació per part dels municipis i demés entitats membres.
c) Informació pública pel termini de trenta dies
d) Resolució d’al·legacions, si és el cas, i aprovació definitiva per la mateixa Junta Rectora.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=587.0

 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=587.0
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El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=786.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=802.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=867.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=900.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=933.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=937.0

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

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE CIRCULACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=942.0

El regidor delegat de Mobilitat i Seguretat, Sr. Castillo, diu que es tracta de regular els 
patinets a motor, que ha estat dues vegades a exposició pública i agraeix les aportacions dels 
grups municipals; tot seguit llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió 
Informativa:

“Vist que els canvis a les normes generals de la circulació de vehicles i vianants, 
constitueixen un dels millors indicadors de l’evolució de la societat en l’ús dels espais 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=786.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=802.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=867.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=900.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=933.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=937.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=942.0
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compartits com són les vies públiques, i a la vegada posa de manifest la sensibilitat de la 
ciutadania amb la seguretat vial. 

Vist que s’ha pogut detectar que en l’àmbit urbà, el vehicle a motor ja no és l’únic  
protagonista i ha donat pas a l’ús compartit de la via, on bicicletes, bicicletes de pedal amb 
pedaleig assistit, vehicles de mobilitat personal i vianant cobren cada dia més importància; 
per la qual cosa, l’Ajuntament ha de tenir com objectiu prioritari la reducció de la sinistralitat 
en l’àmbit urbà i s’ha d’adaptar la normativa municipal al nou model de poble.

Atès que s’ha de redactat una modificació de l’ordenança per tal de complir els objectius de 
reducció de sinistralitat a les vies urbanes i la seva adequació a la normativa vigent estatal en 
virtut a l’última modificació del Reglament General de Circulació de data 10 de novembre de 
2020, en vigor des del dia 2 de gener de 2021, i es proposa modificar els articles sobre l’ús de 
les bicicletes i els enginys. La modificació que es realitza pretén centrar els esforços a la 
millora de la seguretat vial en el trànsit urbà adequant la normativa al nous vehicles que fan 
ús de les vies públiques. 

Atès que s’ha realitzat un període d’exposició pública a través del web municipal del text de 
la modificació i s’han inclòs al mateix les aportacions dels ciutadans, en compliment del que 
determina l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques.

Atès que el procediment de modificació d’una ordenança és igual al de l’aprovació de la 
mateixa, segons determina l’art. 70 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local,

Atès l’informe de Secretaria núm.  7/2021, de data 4/02/2021.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal de circulació i seguretat 
viària a les Normes Generals dels límits de velocitat al municipi articles 14, 18, 32, 61.2, 
62.3,4 i 5 i inclusió d’un Annex II sobre les Categories dels VMP, que a continuació es 
transcriu com annex al present acord, així com el text refós de la mateixa.

Segon.- Donar publicitat del present acord en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal. En cas de no presentar-se al·legacions en un 
termini de 30 dies, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOPB, l’acord 
quedarà elevat a definitiu i les modificacions s’inclouran en el text de l’ordenança.
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ANNEX:

Modificació Ordenança Municipal de Circulació i Seguretat Viària

Normes generals

El límit genèric de velocitat en vies urbanes serà de:

a) 20 km/h en vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera.
b) 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació.
c) 50 km/h en vies de dos o més carrils per sentit de circulació.

Article 14. Cicles i Bicicletes. 

Usos i circulació 

1. La regulació d'aquest article referida a les bicicletes s'aplica també als usos i circulació dels 
cicles i bicicletes amb pedaleig assistit de velocitat fins a 25 km/h. 
2. A les vies urbanes la circulació de bicicletes ha de desenvolupar-se per les calçades, pels 
carrils bici i per les zones especialment habilitades. S'entén per zones especialment 
habilitades les que la normativa estableix exclusivament com destinades a la circulació de 
bicicletes, aquelles que la senyalització ho permet i aquelles en les quals existeixi una 
autorització expressa. La circulació de bicicletes ha de desenvolupar-se seguint les condicions 
i preferències específiques dels següents epígrafs: 
2.1.La circulació de bicicletes per la calçada ha de desenvolupar-se preferentment per al 
carril més proper a la vorera, gaudint de les prioritats de pas previstes a les normes de trànsit 
vigents. 
2.2. La circulació pel carril bici dona prioritat de pas a les bicicletes respecte als vehicles a 
motor i també quan els vehicles a motor realitzin, a les calçades, maniobres de gir a dreta i 
esquerra i tallin el sentit de la marxa de la persona ciclista. B Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona Data 28-5-2019 CVE 2019018781 Pàg. 11-49 https://bop.diba.cat A 
2.3. Les bicicletes poden circular en ambdós sentits de la marxa als carrers que així estigui 
permès i zones de vianants, carrers residencials de velocitat màxima de 20 km/h i quan tingui 
plataforma única, excepte senyalització específica que ho prohibeixi. S'entén per via urbana 
de plataforma única aquella que presenta un sol nivell arquitectònic o de rasant en el 
paviment entre la calçada i la vorera, malgrat els materials que integrin aquestes parts de la 
via presentin diferències. Fora d’aquestes zones, les bicicletes no podran circular en sentit 
contrari al permès. 
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2.4. Les bicicletes també poden circular per voreres, andanes, passeigs i camins escolars 
només en els següents casos i vetllant especialment l'observança de les normes de l'apartat 
3: a) Quan la circulació es desenvolupi per persones adultes que acompanyin als/les ciclistes 
menors de 10 anys. b) Quan la zona especialment habilitada per a la circulació ciclista estigui 
en vorera. 

3. Les persones conductores de bicicletes: 
3.1. Han de mantenir una posició de conducció que asseguri la diligent conducció. 
3.2. No poden: 
a) Circular amb el vehicle recolzat només en una roda. 
b) Agafar-se a altres vehicles en marxa. 
c) Deixar el manillar amb ambdues mans. 
d) Circular fent zig-zag entre vehicles en marxa. 
e) Carregar la bicicleta amb objectes que dificultin les maniobres o redueixin la visió. 
f) Circular amb auriculars o cascs connectats a aparells receptors o reproductors de so. 

3.3. Quan circulin per les zones de vianants i voreres habilitades: 

a) Han de respectar la preferència dels vianants. 
b) Han d'evitar circular a menys d'1 metre de les façanes i extremar l'atenció respecte la 
incorporació de ciutadans/es dels immobles a la vorera. 
c) S'han d'abstenir de fer qualsevol maniobra que pugui afectar a la seguretat dels vianants.    
d) Han de reduir la velocitat quan travessin un pas de vianants per evitar situacions de 
conflicte amb els vianants, i passar prenent les precaucions necessàries, respectant sempre 
la preferència dels vianants. 

4. Les bicicletes han de dur un timbre i quan sigui obligatori l'ús d'enllumenat, han de dur 
llums i estar dotades d'elements reflectants degudament homologats, així com d'altres 
elements que la normativa vigent estableixi. 

5. La bicicleta no podrà estar ocupada per un número de persones superior al que per 
construcció pugui transportar. Els conductors/es majors de 16 danys poden transportar 
persones, sempre i quan aquestes s'acomodin en un dispositiu homologat, d'acord amb les 
limitacions d'ús, i circulin amb cascs homologats. 

6. Les bicicletes poden transportar persones i/o càrrega - animals o mercaderies -, utilitzant 
remolcs, semiremolcs, semi bicis o altres elements degudament homologats i quan la 
persona conductora sigui major de 16 anys. 
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7. Les bicicletes han d'estacionar-se preferentment als llocs específicament destinats a 
aquesta finalitat. En cas de no existir llocs a les immediacions o estar ocupats, les bicicletes 
poden estacionar-se en altres parts de la via no prohibides per aquesta Ordenança, amb 
submissió a les següents regles específiques: 
a) Es prohibeix lligar les bicicletes als arbres, semàfors, bancs, contenidors, papereres, 
marquesines de transport i elements de mobiliari urbà quan es dificulti el destí o 
funcionalitat de l'element. 
b) Es prohibeix estacionar davant de zones on hi hagi reserves d'estacionament per a 
persones amb mobilitat reduïda, de càrrega i descàrrega a la calçada o de servei públic, 
durant les hores de reserva. 
c) Es prohibeix l'estacionament en llocs reservats a altres persones usuàries o serveis. 
d) Es prohibeix l'estacionament a les voreres quan s'impedeixi el pas dels vianants. 

8. És d'aplicació a les bicicletes, les disposicions relatives a la retirada de vehicles de la via 
pública de la present Ordenança, d'acord amb la Llei. Són causes específiques de retirada: 
a) L'estacionament durant un mes al mateix lloc, quan falti algun element indispensable per 
a la circulació, o les condicions generals permetin deduir raonablement un notori estat 
d'abandonament. 
b) L'estacionament en els supòsits de l'apartat 7. 

Article 18. Usos i circulació dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes 

1. Aquest article regula els usos i condicions de circulació dels vehicles de mobilitat personal i 
cicles de més de dues rodes, amb excepció dels vehicles tipus C0, els quals es regeixen per la 
normativa aplicable a les bicicletes. A efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per vehicles de 
mobilitat personal i cicles de més de dues rodes aquells vehicles moguts per la força 
muscular o ajudats per energia elèctrica que estan recollits a l’annex 3, tal i com estableix la 
Instrucció 16/V-124 de la DGT. 

2. S’estableixen les següents condicions generals de circulació dels vehicles de mobilitat 
personal i dels cicles de més de dues rodes: 

a) L’edat permesa per circular amb un vehicle de mobilitat personal i cicles de més de dues 
rodes és de 16 anys. Els menors de 16 anys només podran fer ús de vehicles de mobilitat 
personal i cicles de més de dues rodes, quan aquests resultin adequats a la seva edat, alçada 
i pes, fora de les zones de circulació, en espais tancats al trànsit, i acompanyats i sota la 
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responsabilitat dels seus pares o mares o tutors/es. En cas de transportar persones en un 
dispositiu homologat, els conductors i conductores han de ser majors d’edat. 
b) No es pot circular per les calçades obertes al trànsit de vehicles a motor, amb excepció del 
que estableix l’apartat 3, lletres f) i g) d’aquest article. 
c) S’ha de conduir amb la diligència i precaució necessàries per evitar danys propis o aliens, 
evitant posar en perill la resta d’usuaris i usuàries de la via. 
d) S’ha circular respectant la preferència de les persones vianants. 
e) S’ha de mantenir una distància de separació mínima d’un metre respecte de les persones 
vianants.
 f) S’ha d’adequar la velocitat al pas de les persones vianants i no es pot fer cap maniobra 
que afecti negativament la seguretat. 
g) S’ha de circular mantenint un metre de distància mínima respecte de la línia de façanes. 
h) No es pot circular amb taxes d’alcohol superiors a les establertes reglamentàriament, ni 
amb presència de drogues. 
i) En els espais reservats als o les vianants, s’ha de suspendre la circulació en els moments 
d’alta intensitat o aglomeració de circulació d’aquelles persones, o quan no resulti possible 
mantenir respecte d’elles un metre de distància, o circular en línia recta durant cinc metres 
de manera continuada. 
 j) Les persones usuàries de vehicles de mobilitat personal del tipus B han de portar casc.
k) Els vehicles de mobilitat personal i cicles de dues rodes o més han de dur un timbre, llums 
al davant i darrera;  i elements reflectants degudament homologats, amb excepció dels de 
tipus A. 
l) Queda prohibida la circulació per les vies interurbanes i travesseres. 
m) Per les característiques tècniques dels VMP només es troben habilitats per poder portar a 
una persona, per la qual cosa restarà prohibit circular més d’una persona amb el VMP. 

3. A més de les condicions generals, els vehicles de mobilitat personal i els cicles de més de 
dues rodes han de complir les següents condicions específiques de circulació, atenent al 
tipus de via i de vehicle: 
a) Per les voreres, andanes i passeigs d’amplada superior a 5m hi poden circular els vehicles 
de mobilitat personal del tipus C2 només per accedir als locals i botigues on s’efectua la 
càrrega i/o descàrrega, sense superar la velocitat màxima de 10 km/h, així com els vehicles 
de persones amb diversitat funcional, que també poden circular per aquestes vies. 
b) Per les vies de plataforma única de vianants hi poden circular els vehicles de mobilitat 
personal dels tipus A i C2, sense superar la velocitat màxima de 10 km/h. En els passos de 
vianants, han de reduir la velocitat i passar un cop poden ser vistos pels vehicles de la 
calçada. c) Per les vies de plataforma única on poden circular vehicles hi poden circular els 
vehicles dels tipus A, B, C1 i C2, sense superar la velocitat màxima de 20 km/h. Els vehicles 
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tipus A i B poden circular en ambdós sentits, i els dels tipus C1 i C2 només ho poden fer en el 
sentit senyalitzat. 
d) Pels carril bici no segregats de l’espai de vianants hi poden circular els vehicles dels tipus 
A, B, C1 i C2 (quan l’amplada del vehicle ho permeti), sense superar la velocitat màxima de 
10 km/h. En els passos de vianants han de reduir la velocitat i passar un cop poden ser vistos 
pels vehicles de la calçada.
e) Pels carril bici segregats de l’espai dels vianants, hi poden circular els vehicles dels tipus A, 
B, C1 i C2 (quan l’amplada del vehicle ho permeti), sense superar la velocitat màxima de 30 
km/h. En passos de vianants han de reduir la velocitat i passar un cop poden ser vistos pels 
vehicles de la calçada. 
 f) Per les calçades zona 30, hi poden circular els vehicles dels tipus A, B, C1 i C2, sense 
superar la velocitat màxima de 30 km/h. Els vehicles dels tipus B, C1 i C2 i els del tipus A amb 
una capacitat de circulació d’una velocitat màxima superior a 20 km/h circularan tant per la 
calçada com pel carril bici, sempre en el sentit de circulació establert. Els vehicles del tipus A 
amb una capacitat de circulació d’una velocitat màxima inferior a 20 km/h únicament 
circularan pel carril bici en el sentit de circulació establert.
 g) Per la calçada, hi poden circular els vehicles dels tipus C1 i C2, sense superar la velocitat 
màxima de 45 km/h i només en el sentit senyalitzat. En cas que la via disposi de carril bici o 
via ciclable, els vehicles del tipus C1 i C2 també podran circular per aquestes infraestructures 
en les condicions que la present ordenança determina per a la circulació dels VMP pels carril 
bici o vies ciclables. 

4. S’estableixen les següents condicions específiques de circulació dels vehicles de mobilitat 
personal i cicles de més de dues rodes, que suposin una activitat d’explotació econòmica: 
a) L’obertura de l’activitat està sotmesa al procediment d’intervenció previst a la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica o a la 
legislació que la substitueixi. 
b) Els vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes que suposin una activitat 
d’explotació econòmica han d’estar identificats i, si així ho disposa la normativa aplicable, 
han d’estar inscrits en el registre que correspongui. 
c) Les persones físiques o jurídiques titulars, ja sigui a títol de propietat o qualsevol altre 
títol, dels vehicles de mobilitat personal o de cicles de més de dues rodes, han de contractar 
una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys a tercers, als passatgers dels 
vehicles tipus C1 i els danys i perjudicis que es puguin derivar amb caràcter subsidiari per l’ús 
d’aquells vehicles i cicles que en facin els usuaris i usuàries als quals els cedeixin o lloguin. 
d) Les persones usuàries de vehicles del tipus A han de portar casc. 
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e) Els vehicles dels tipus A i B (amb un màxim de 2 persones i el o la guia) i els del tipus C1 
(amb un màxim d’un vehicle per sortida) poden circular segons els usos i condicions de 
circulació dels punts 2 i 3 d’aquest article. 
f) La persona física o jurídica titular de l’explotació econòmica vetllarà perquè els usuaris i les 
usuàries dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes disposin d’un nivell 
d’habilitat mínim que garanteixi la seva seguretat i la de la resta d’usuaris i usuàries de la via 
pública.
 g) El vehicle i les persones usuàries podran portar elements que els identifiqui com a 
pertanyents a la persona física o jurídica titular de l’explotació econòmica. La publicitat als 
vehicles o a les persones usuàries es regularà pel que disposa l’Ordenança de civisme i 
convivència ciutadana. 
h) La persona física o jurídica titular de l’explotació econòmica ha d’informar els usuaris i les 
usuàries dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues de les rutes autoritzades i 
les condicions de circulació. 

5. Pel que fa a l’estacionament dels vehicles de mobilitat personal, s’estableixen les 
condicions següents: 

a) Els vehicles dels tipus C1 i C2 només poden estacionar-se en els espais habilitats a 
l’efecte. b) Els vehicles dels tipus A i B han d’estacionar-se preferentment als llocs 
específicament destinats a aquesta finalitat. En cas de no existir llocs a les 
immediacions o si aquests llocs estan ocupats, poden estacionar-se en altres parts de 
la via no prohibides per aquesta Ordenança, amb compliment de les regles 
específiques de l’article 17.7 que s’apliquen amb caràcter supletori. 

Article 32 

(es suprimeix) l) Prohibit estacionar en un mateix lloc més de 10 dies consecutius.

(s’afegeix) l) Prohibit estacionar en un mateix lloc més de 30  dies consecutius. 

Article 61.2 . Infraccions i sancions en matèria de bicicletes i vehicles de mobilitat personal i 
cicles de més de dues rodes 

1. Les accions i omissions contràries al que disposa aquesta Ordenança en matèria de 
bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes se sancionen d’acord 
amb la legislació vigent en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària. 
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2. Les accions i omissions que constitueixin un incompliment de les prohibicions i obligacions 
en matèria de bicicletes referides en d’aquesta Ordenança. 

62.3 Infraccions lleus
a) Són qualificades com a infraccions de caràcter lleu, llevat que en la Llei de trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat viària i reglaments que la desenvolupen estiguin 
qualificades com a greus o molt greus.
b) Les accions i omissions que constitueixin incompliments de les prohibicions o obligacions 
en matèria de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes als quals es 
refereix aquesta Ordenança, són qualificades com a infraccions de caràcter lleu, llevat que 
en la Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, els reglaments que la 
desenvolupen o en aquesta ordenança, siguin qualificades com a greus o molt greus. 

62.4 Són infraccions greus: 
a) Circular amb la bicicleta o el vehicle de mobilitat personal o amb el cicle de més de dues 
rodes incomplint les normes establertes en matèria de limitacions de velocitat, quan no sigui 
molt greu.
 b) Circular amb la bicicleta o el vehicle de mobilitat personal o el cicle de més de dues rodes 
sense tenir l’edat permesa per poder-ho fer. 
c) Incomplir l’obligació d’identificar la bicicleta o el vehicle de mobilitat personal o el cicle de 
més de dues rodes o de registrar-lo, quan així estigui establert per la normativa aplicable. 
d) Circular amb la bicicleta o vehicles de mobilitat personal o el cicle de més de dues rodes 
que no compleixin amb els requisits exigits per normativa d’aplicació. 

62.5 Són infraccions molt greus: 
a) Circular amb la bicicleta o el vehicle de mobilitat personal o amb el cicle de més de dues 
rodes incomplint les normes establertes en matèria de limitacions de velocitat excedint en 
més d’un 50% la velocitat màxima autoritzada. 
b) Circular amb la bicicleta o el vehicle de mobilitat personal o amb el cicle de més de dues 
rodes de forma temerària. 
c) Circular amb la bicicleta o el vehicle de mobilitat personal o amb el cicle de més de dues 
rodes posant en perill la seguretat de vianants. 
d) Circular amb la bicicleta o el vehicle de mobilitat personal o amb el cicle de més de dues 
rodes per vies o zones prohibides. 
e) Circular amb la bicicleta o el vehicle de mobilitat personal o amb el cicle de més de dues 
rodes amb taxes d’alcohol superior a les establertes reglamentàriament, o amb presència de 
drogues.
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 f) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys a tercers, als 
passatgers dels vehicles i els danys i perjudicis que es puguin derivar amb caràcter subsidiari 
per l’ús d’aquells vehicles i cicles que en facin els usuaris i usuàries als quals els cedeixin o 
lloguin, quan sigui obligatori. 

Annex II

Característiques de cada categoria de VMP

Tipus  A i B

Els de tipus A: rodes, plataformes i patinets elèctrics de mida més petita i més lleugers.
Els tipus B: plataformes i patinets elèctrics de mida més gran:

 Tipus A Tipus B
Massa màxima 25 50
Longitud màxima 1 m 1,9 m
Amplada màxima 0,6 m 0,8 m
Alçada màxima 2,1 m 2,1 m

Tipus C

Tipus C0: per a ús personal, assimilable a una bicicleta. 
Tipus C1: destinats a una activitat d'explotació econòmica.
Tipus C2: destinats al transport de mercaderies.

 Tipus C0 / C1 / C2

Massa màxima 500
Longitud màxima 3,1 m
Amplada màxima 1,5 m
Alçada màxima 2,1 m
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“

Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=956.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1095.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1141.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1230.0

Intervenció la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1295.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=956.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1095.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1141.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1230.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1295.0
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Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1338.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1349.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1361.0

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

5. PROPOSTA, COM A JUNTA GENERAL DE GUSAM SA, DEL NOMENAMENT DE 
CONSELLERS.

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 l’art. 11 dels Estatuts de la Societat de Capital íntegrament públic Gestió 
Urbanística i Serveis d’Arenys de Munt (GUSAM SA) determina que:

11.1. El Consell d´Administració estarà composat per 10 (deu) consellers/eres. 
Els/Les conseller/es es designaran i nomenaran pel Ple com segueix: 

- 4 (quatre) consellers/es seran proposats/des i designats pel govern. 
- Els/Les 6 (sis) membres restants s’escolliran com segueix: 

. Cada grup municipal que conformen l’oposició, a l´inici de cada legislatura, 
proposaran i designaran 1 (un/a) membre per cada grup municipal. 
. La resta dels/les membres, i fins arribar als 10 (deu), s´escolliran mitjançant un 
procés participatiu que es farà a l´inici de cada mandat d´entre els/les 
convilatans/es del poble que per la seva capacitat i rellevància puguin aportar 
coneixements i experiència de vàlua per a l’empresa.

11.2. Els/Les consellers/es nomenats/des tant pels/les membres del govern com els/les 
de l’oposició no necessàriament hauran de tenir el càrrec de regidor/a i/o ser membre del 
Ple municipal. 

Atès que per part de govern es proposa a:

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1338.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1349.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1361.0
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Sr. Josep Sànchez i Camps, amb NIF 46694394R 
Sr. Maria Àngels Gros i Argelés, amb NIF 77612503S 
Sr. Germana Maria Letizia Chillemi, amb NIF Y0650744L 
Sr. Alfons Molons i Antius, amb NIF 77606183C 

Atès que per part dels grups de l’oposició es proposa a:

Sr. Miquel Lladó Umbert amb NIF 46536815H
Sra. Vanesa Muñoz Fernández, amb NIF 38843634S
Sra. Fuensanta Maria Ballester Jiménez, amb NIF 38110144H 

Atès que per part del Consell d’Administració de la societat es proposa a:

Sra.  Pilar Ruiz Carrion, amb NIF 46318468X 
Sr. Alexandre Soler Casals, amb NIF 40591861N 
Sr. Pere Sola Castillo, amb NIF 37663321Q

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 28/08/2019 va nomenar com a 
Membres del Consell d’Administració a:

-  Sr. Josep Sánchez i Camps 
- Sr. Àngel Castillo i Vallcorba 
- Sra. M. Àngels Gros i Argelès 
- Sra. Antònia Vila i Paituví 
- Sr. Jordi Maimí i Girbal 

Es proposa a la Junta General, que és el Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Revocar el nomenament efectuat en el Ple de data 28/08/2019 dels senyors:

- Sr. Àngel Castillo i Vallcorba 
- Sra. Antònia Vila i Paituví 
- Sr. Jordi Maimí i Girbal 

Segon.- Nomenar com a nous membres del Consell d’Administració de GUSAM a:

Sra. Germana Maria Letizia Chillemi amb NIE Y0650744L 
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Sr. Alfons Molons Antius amb NIF 77606183C 
Sr. Miquel Lladó Umbert amb NIF 46536815H
Sra. Vanesa Muñoz Fernández, amb NIF 38843634S
Sra. Fuensanta Maria Ballester Jiménez, amb NIF 38110144H 
Sra.  Pilar Ruiz Carrion, amb NIF 46318468X 
Sr. Alexandre Soler Casals amb NIF 40591861N 
Sr. Pere Sola Castillo amb NIF 37663321Q

Tercer.- Comunicar aquest nomenament a l’empresa GUSAM SA per tal que elevi aquest 
acord a escriptura pública i sigui inscrit al Registre Mercantil de Barcelona.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1367.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1536.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1545.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1596.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1638.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1659.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació) i agraint els vots a favor:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1662.0

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

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1367.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1536.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1545.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1596.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1638.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1659.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1662.0
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PART DE CONTROL

6. INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ CORRESPONENT AL 4rt TRIMESTRE 2020.

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1703.0

“Es dona compte al Ple de la informació relativa a l’execució del 4rt trimestre del pressupost 
2020, la qual ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques junt amb 
l’avaluació dels principis de la Llei Orgànica 2/2012, en compliment del que disposa l’art. 16 
de l’Ordre HAP/2105/2012, amb la següent conclusió:

 Execució trimestral:
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 9.368.692,52 €
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES 10.205.246,83 €

 S’assoleix la capacitat de finançament
 L’objectiu de deute per l’exercici es troba dins dels marges legals”

7. INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 4rt TRIMESTRE 2020.

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1747.0

“En compliment del que disposa l’article 5.1. c) i e) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel 
que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional i l’article 66.2 de les Bases d’Execució del Pressupost 2020 es dona compte al Ple de 
l’Informe emès per la Tresoreria municipal en data 7 de gener de 2021, de conformitat amb 
el que estableix l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, relatiu a la morositat del 4rt trimestre del 2020. 

En ell s’informa del següent:

“PRIMER. Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'Entitat Local, en la qual 
s'especifica el nombre i la quantia de les obligacions pendents en les quals s'estigui 
incomplint el termini.

L'Informe trimestral contempla la següent informació:

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1703.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1747.0
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a. Pagaments realitzats en el trimestre.
b. Interessos de demora pagats en el trimestre.
c. Factures o documents justificatius pendents de Pagament al final del trimestre.
d. Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de 

pagament mensual i acumulat a proveïdors.

Informe TRIMESTRAL de compliment de terminis Llei 15/2010
Detall de Pagaments Realitzats i Pendents de Pagament de l'Entitat

Entitat: AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
Informe corresponent a l'exercici: 2020
Trimestre: QUART

Períodes de PMP inclosos1 PMP (dies)

QUART trimestre any 2020 30,80

a) Pagaments Realitzats en el Període

Dins període legal pagament Fora període legal pagamentPagaments realitzats en el 
trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Nombre 
pagaments

Import total Nombre 
pagaments

Import total

Despeses en Béns Corrents i 
Serveis

32,31 672 669.060,77 83 41.469,58

20.- Arrendaments i 
Cànons

27,91 26 10.865,19 8 665,50

21.- Reparacions, 
Manteniment i 
Conservació

33,63 149 179.883,65 11 22.530,81

22.- Material, 
Subministraments i Uns 
altres

31,87 497 478.311,93 64 18.273,27

23.- Indemnitzacions 
per raó del servei

0,00 0 0

24.- Despeses de 
Publicacions

0,00 0 0
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 26.- Treballs realitzats 
per Institucions s. f. de 
lucre

0,00 0 0

Inversions reals 29,11 98 565.928,80 3 69.881,65

Altres Pagaments realitzats 
per operacions comercials

0,00 0 0

Pagaments Realitzats 
Pendents d'aplicar a 
Pressupost

0,00 0 0

Total pagaments realitzats 
en el trimestre

30,80 770 1.2343989,57 85 111.351,23

b) Interessos de demora Pagats en el Període:

Interessos de demora pagats en el períodeInteressos de demora

Nombre 
pagaments

Import total interessos

Despeses Corrents en Béns i 
Serveis

0 0,00

 Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per 
operacions comercials

0 0,00

Pagaments Realitzats Pendents 
d'aplicar a Pressupost

0 0,00

Total  interessos de demora pagats 0 0,00

c) Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al final del Període:

Dins període legal pagament al 
final del Període

Fora període legal pagament al 
final del Període

Factures o Documents 
Justificatius Pendents de 

Pagament al final del 
Període

Període 
mitjà 

pagament 
Pendent 
(PMPP) 
(dies)

Nombre 
pagaments

Import total Nombre 
pagaments

Import total

Despeses en Béns Corrents i 
Serveis

14,59 151 237.225,52 14 3.807,25

20.- Arrendaments i 
Cànons

18,34 4 2.049,49 0

21.- Reparacions, 
Manteniment i 
Conservació

12,53 47 85.229,39 0

22.- Material, 15,69 100 149.946,64 14 3.807,25
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Subministraments i Uns 
altres
23.- Indemnitzacions per 
raó del servei

0,00 0 0

24.- Despeses de 
Publicacions

0,00 0 0

 26.- Treballs realitzats 
per Institucions s. f. de 
lucre

0,00 0 0

Inversions reals 14,39 28 134.799,71 1 0,07

Altres Pagaments realitzats 
per operacions comercials

0,00 0 0

Pagaments Realitzats 
Pendents d'aplicar a 
Pressupost

12,34 87 69.237,51 0

Total operacions pendents 
de pagament a final del 

trimestre

14,18 266 441.262,74 15 3.807,32

“

8. INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL 4rt TRIMESTRE 
2020.

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1798.0

“En compliment del que disposa l’article 66.2 de les Bases d’Execució del Pressupost 2020 es 
dona compte al Ple de l’Informe emès per la Tresoreria municipal en data 3 de juliol de 2020, 
de conformitat amb el que estableix l'article 5.1. c) i e) del Reial Decret 128/2018 pel que es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional. 

En ell s’informa del següent:

Segons les dades que consten en el registre comptable de l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
corresponents al quart trimestre de l’any 2020, el període mig de pagament és el següent:

Rati Operacions 
Pagades

Import 
Operacions 

Pagades

Rati Operacions 
Pendents de 

Pagament

Import 
Operacions 

Pendents de 
Pagament

Període mig de 
pagament

28,53 dies 1.336.210,43 € 13,06 dies 364.422,80 € 25,21 dies

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1798.0
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Atenent que el termini màxim de pagament a proveïdors és de 30 dies, es dona 
COMPLIMENT al període mig de pagament pel citat període.”

9. MEMÒRIA DE SECRETARIA DE L’ANY 2020

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1814.0

“Es dona compte al Ple de la Memòria de Secretaria de l’any 2020 que s’ha elaborat segons 
determina l’art. 149 del Reial Decret, 2568/86, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens locals:
Els Secretaris dels Ajuntaments de Municipis de població superior a 8.000 habitants, 
redactaran una Memòria dins el primer semestre de cada any, en la que donaran compte 
circumstanciada de la gestió corporativa, incloent referències al desenvolupament dels 
serveis, estadístiques de treball, iniciatives, projectes de tràmit, estats de situació econòmics 
i modificacions introduïdes en l’inventari general del patrimoni, que seran remeses al 
Ministeri per les Administracions Públiques.
S’afegeix la mateixa com a document adjunt i la mateixa consta de 19 pàgines mida A4.”

10. PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2021

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1887.0

“Es dona compte al Ple del Pla Anual de Control financer aprovat per part de la Interventora 
municipal per a l’any 2021.

L’elaboració del Pla i les seves modificacions correspon a l’òrgan interventor, qui n’haurà de 
donar compte al Ple a efectes informatius, d’acord amb l’art. 31 del RD 424/2017 pel que es 
regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local.

Les actuacions de control que preveu el Pla Anual de Control Financer 2021 són, 
resumidament, les següents:

 CONTROL PERMANENT

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1814.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=1887.0
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Actuacions a realitzar de caràcter obligatori

a) L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat.
b) La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns 

realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413)

Actuacions seleccionades

I. Despeses:

 CONTRACTACIÓ NO MENOR

Anàlisi del control i seguiment que es duu a terme sobre l’execució dels contractes licitats. El 
període d’anàlisi comprendrà l’exercici 2020.

II. Ingressos:

 INGRESSOS PER SERVEIS  (taxes, preus públics...)

Anàlisi dels ingressos on la gestió dels mateixos no ha estat delegada a l’Organisme de 
Gestió Tributària. El període d’anàlisi comprendrà l’exercici 2020. 

 SUBVENCIONS

Anàlisi de les subvencions rebudes per l’Ajuntament, amb l’objectiu de comprovar la 
correcta justificació de les mateixes. El període d’anàlisi comprendrà les subvencions 
rebudes durant els anys 2019 i 2020, que ja hagin quedat justificades l’any 2020.  

 AUDITORIA PÚBLICA 

Actuacions a realitzar de caràcter obligatori

a) L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat.

Actuacions seleccionades

 AUDITORIA DE COMPTES sobre la societat municipal GUSAM, SA. Es realitzarà sobre 
l’exercici 2020.
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 CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS I AJUTS CONCEDITS

El període d’anàlisi comprendrà l’exercici 2019 i 2020, i seran objecte d’anàlisi les 
subvencions atorgades l’any 2019 que ja hagin quedat justificades l’any 2020.  

 SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ 2020 

Es comprovarà si s’estan implementant les línies d’acció planificades en el Pla d’acció 2020, 
aprovat per Decret 351/2020 de 15/10/2020.”

11. DESPATX D’OFICI 

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2029.0

“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 15 a la 44, ambdues incloses, 
des del 25/01/2021 al 14/02/2021: 

- Resolucions en matèria d’economia: 12
- Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local:  3
- Resolucions en matèria de personal: 6
- Resolucions en matèria de contractació: 4
- Resolucions en matèria de béns: 2
- Resolució en matèria d’eleccions: 1
- Resolució en matèria de representació legal: 1
- Decret 16/2021, de data 26 de gener de 2021, nomenant secretària idònia titular del 

Registre Civil d’Arenys de Munt.

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre l’25/01/2021 al 14/02/2021, en matèria 
de:

- Seguretat: 3
- Sanitat (Cementiri): 1
- Acció Social: 1
- Obres menors: 2

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2029.0
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- Espais: 1”

Intervenció del Sr. Alcalde recordant a veïns i veïnes que poden fer precs i preguntes enviant 
un SMS o un WhatsApp al telèfon 673934762:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2091.0

Per urgència, es proposa que el Ple inclogui a l’ordre del dia la següent: 

MOCIÓ DE SUPORT A PABLO HASÉL I PER A LA PRESERVACIÓ DEL DRET A LA 
LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i explica que cal votar la urgència:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2115.0

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2153.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2161.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2169.0

Intervenció del Sr. Alcalde disculpant-se amb la Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2174.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2177.0

Intervenció del Sr. Alcalde aclarint el vot del grup JUNTS, atès no s’ha escoltat:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2191.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2197.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant per aprovada la urgència del punt i donant pas a la 
regidora Sra. Vila per a la seva lectura:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2208.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2091.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2115.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2153.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2161.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2169.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2174.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2177.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2191.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2197.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2208.0
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Posada a votació la urgència d’aquest punt, 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 un vot en contra, de la 
regidora Sra. Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.

La regidora Sra. Vila explica que és una proposta de l’AMI, que s’ha consensuat amb la CUP i 
JUNTS i procedeix a llegir el text següent: “

“El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès en la  
Detenció el dia 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél acusat 
d’apologia del terrorisme i de calúmnies i injúries a la Corona i a les institucions de l'Estat 
arran de la lletra d’una cançó i de 62 missatges a la xarxa social Twitter entre 2014 i 2016.

Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet sentir la seva 
veu i la seva opinió, un dret que hauria de ser respectat en tota democràcia consolidada. Ens 
ha quedat novament clar que aquest no és el cas de l’Estat Espanyol, un Estat que s’ha posat 
en el punt de mira d’organitzacions internacionals per la limitació que està posant de forma 
aberrant a la Llibertat d’expressió i per la gestió autoritària amb pèrdua de drets 
fonamentals.

La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a 
l’article 19è de la Declaració Universal dels Drets Humans.

L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han esplaiat en els 
darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme i del franquisme mentre, 
per altra banda, es distorsionen fets i accions que qüestionen aquests moviments 
antidemocràtics i que representen una crítica i una valoració emmarcada en la llibertat 
d’expressió.

Hem de recordar els “titiriterios” i l’exili de Valtònyc acusat també d’injúries a la corona, en 
d’altres artistes represaliats. Tots aquests procediments converteixen l’Estat Espanyol en un 
dels estats del món que practica la persecució de més artistes.

Per tot això, el municipi d’Arenys de Munt aprova els següents acords:
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1. Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen en 
entredit les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders que ha de ser un dels 
pilars de tota democràcia.

2. Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i d’expressió i en la 
defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania.

3. Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l’expressió del seu pensament a 
través de les seves cançons i les seves piulades i fer-li arribar tot el nostre suport.

4. Demanar a l’Estat Espanyol la derogació de l’anomenada Llei Mordassa (Llei Orgànica 
4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana) i la modificació del Codi 
Penal on es despenalitzin aquest tipus de delictes i es protegeixi la llibertat d’expressió en 
lloc de sancionar-la.

5. Demanem l’anul·lació de totes les causes obertes i de les sentències condemnatòries de 
tots els artistes processats per la seva expressió artística.

6. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, al Congrés i a l’Associació de Municipis per la 
Independència.”

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2220.0

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2452.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2539.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2710.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en  nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2849.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2882.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2220.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2452.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2539.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2710.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2849.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2882.0
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Intervenció de la regidora Sra. Castillo per al·lusions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2930.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2974.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2988.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde 
president Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i 
Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal 
i els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr. 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 un vot en contra de la regidora 
Sra. Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.

PRECS I PREGUNTES

12. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE ACCIONS PER FOMENTAR LA IGUALTAT DE 
GÈNERE, EL  PLA D’IGUALTAT I ACCIONS  EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“El pressupost del 2021 destinat a Igualtat-Dona-LGTBI és de:

IGUALTAT DONA LGTBI+ 2019 2020 2021
ACTIVITATS PER LA IGUALTAT, DONA I 
LGTBI

              
3.500,00 € 

              
4.500,00 € 4.500,00 €

SERVEI DEL PROJECTE DE PREVENCIÓ 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

            
30.000,00 € 

            
25.000,00 € 25.000,00 €

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DONA VIVA
              
3.025,00 € 

              
2.750,00 € 2.750,00 €

TOTAL
            
36.525,00 € 

            
32.250,00 € 32.250,00 €

4.500€ per fer activitats per la igualtat, dona i LGTBI
+25.000€ pel servei del projecte de Prevenció Violència de Gènere.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2930.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2974.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=2988.0
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Volem preguntar, en primer lloc, si en els 25.000€ està inclòs el sou de la persona 
contractada per desenvolupar el projecte.
Nosaltres entenem que no s’està apostant suficient per sensibilitzar i fer pedagogia al 
respecte de la Igualtat entre dones i homes. No hi ha consciència social sobre el fet de 
l’empoderament de les dones, del llenguatge no sexista, de la prevenció i del reforç educatiu 
amb les persones adultes en l’aspecte de la prevenció de la violència.
Certament les associacions que treballen la temàtica fan un gran esforç, però pensem que 
des de l’ajuntament s’ha de ser pioners, líders, constructors  i avançats.
Per això volem saber quines activitats s’estan desenvolupant en aquest moment, no pas les 
que ens diuen en el PAM que faran, aquestes ja les faran si es que les fan. 
Nosaltres preguntem per ara, actualment. Volem saber quines accions estan fent a banda de 
les que es fan a l’institut, que ja es venen fent des de fa anys enrere. I alhora que faran pel 8 
de març.
El Pla d’Igualtat que tenia una vigència i ja està caducat ens van dir que l’actualitzarien, ens 
podeu dir per quan estarà?, ja que això ens ho van dir en el 2019.
D’altra banda, el pla d’igualtat intern es va aprovar com una eina interna per tal que els 
polítics, treballadors i treballadores fossin els primers a tenir consciència i donar exemple, 
ens podem dir quines accions han fet i en quines estan treballant actualment?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3026.0

Intervenció de la regidora delegada d’Igualtat i LGTI+, Sra. Gros, donant resposta a la 
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3144.0

13. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBE ELS NOUS PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES 
ELÈCTRICS.

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3700.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo dient que aquest punt es retira:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3714.0

14. PREC DEL GRUP PSC PERQUÈ ES CREÏ EL SERVEI DE RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 
MUNICIPAL COM A PAS PREVI PER TENIR UNA RESIDÈNCIA PÚBLICA.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3026.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3144.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3700.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3714.0
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La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“Per tal de tenir en un futur una Residència Pública per a la gent gran cal que l’ajuntament 
creï el servei com tal.
Un servei que de crear-s’hi ara, també serviria per l’actual residència i que comportaria 
beneficis per l’augment de places públiques.
Per tant, us demanem crear aquest servei quan abans millor.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3723.0

Intervenció de la regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3767.0

15. PREC DEL GRUP PSC PER CONDICIONAR EL PARC INFANTIL DE CAN SALA DE BAIX.

La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“El parc infantil de Can Sala de Baix està deteriorat, deixat i en unes condicions totalment 
insalubres per la funció que ha de fer, que és ni més ni menys que facin ús els nostres infants.
És un racó que ben condicionat podria ser un lloc amable, en un lloc tranquil i segur, però 
resulta que ni l’espai físic ni el mobiliari reuneixen les condicions òptimes per utilitzar-ho.
Els hi preguem que facin un arranjament al més aviat possible i que tingui continuïtat el seu 
manteniment.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3798.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3836.0

16. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE ARTÍCLES DE NETEJA I HIGIENE.

El regidor Sr. Morell  formula el prec següent: 
“Hem sentit aquests darrers dies en mitjans de comunicació que en alguns serveis socials hi 
han detectat demanda de productes de neteja i sobretot d'higiene personal principalment 
tipus compreses i bolquers que per les classes més desfavorides tenen un preu que els hi 
resulta molt difícil d'accedir. 
Preguntem si en el nostre poble s'ha detectat aquesta demanda i, si calgués, si el nostre 
servei d'atenció DISAM està proveït d'aquests productes.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3900.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3723.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3767.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3798.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3836.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3900.0
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Intervenció de la regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, donant resposta a la 
pregunta: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3939.0

17. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LA PODA.

El regidor Sr. Morell formula la pregunta següent: 
“Aquests dies hem vist que per trams s'ha anat fent la poda de l'arbrat al nostre poble. Ens 
ha cridat l'atenció, i a alguns vilatans també, perquè així ens ho han fet arribar, que el 
resultat final de la poda dels arbres de la plaça de l'Església sembla inacabat. Preguntem, si 
tal com ha quedat, és el que estava previst ? O hi ha pendent fer-hi alguna cosa més?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3989.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4030.0

18. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE L’ESTAT DELS ESCOCELLS.

La regidora Sra. Devesa formula la pregunta següent: 
“Els escocells de la riera fa molt de temps que estan en un estat de deixadesa important. La 
seva funció sembla que s'ha convertit en un pipicà, entre altres coses. Des de Junts us 
preguntem: tenen previst executar alguna actuació per millorar l'estat dels escocells? Si és 
que sí, quines i quan?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4140.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, dient que, atès que hi ha una 
pregunta molt similar, la núm. 22, del grup CUP, les respondrà conjuntament:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4170.0

19. PREC DEL GRUP JUNTS PERQUÈ ES POSSIN MÉS PAPERERES AL POBLE.

 La regidora Sra. Moré formula el prec següent: 
“És un fet, anar caminant pel poble i no trobar una paperera on poder llençar qualsevol cosa 
de la que et tinguis que desprendre, et veus obligat a carregar amb l’objecte/brossa que vols 
llençar, fins que aconsegueixes trobar-ne una. 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3939.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=3989.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4030.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4140.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4170.0
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No és una demanda per afavorir la comoditat de l’usuari de la via, ans al contrari, el fet de 
facilitar un lloc habilitat on desprendre's de qualsevol cosa que necessitis llençar, ajudarà a 
què l’espai públic es mantingui més net. 
També creiem que podria ser útil, tal i com s’ha fet a diversos pobles, que les papereres 
portin incorporat un cendrer on si puguin dipositar les burilles de les cigarretes, amb això 
afavorim la neteja de l’espai públic i al mateix temps contribuïm amb el medi ambient. 
Doncs dit això, demanem que es posin més papereres i que al mateix temps s’incorporin 
cendrers a les mateixes, si no a totes a les que estan en llocs més concorreguts de gent.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4349.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4415.0

20. PREC DEL GRUP CUP PER MILLORAR LA SEGURETAT DE L’ENTORN DE L’ESCOLA 
BRESSOL.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Algunes famílies usuàries ens han fet arribar queixes pel que fa a la velocitat en la qual 
circulen els vehicles al seu pas pel carrer Torrent d’en Puig i el carrer Pompeu. Sabem que 
s’han fet algunes actuacions per tal d’anar resolent aquest tema, però veiem que el 
problema encara persisteix.
Un cop s’instal·lin les dependències de la Policia municipal a l’Escorxador, projecte que des 
del govern es vol impulsar, sabem que es pacificarà la zona. Malgrat això, creiem que per la 
seguretat de les persones usuàries de l’Escola Bressol, de l’Espai Jove (en el seu lloc actual) i 
per les veïnes de la zona, seria necessari dur a terme accions per tal d’evitar que hi hagi 
persones que condueixen a gran velocitat.
És per aquest motiu que demanem al govern d’Arenys de Munt i en concret a la regidoria de 
Seguretat que tingui en compte el nostre prec per tal de pacificar la zona com més aviat 
millor.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4644.0

Intervenció del regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4717.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4349.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4415.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4644.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4717.0
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21. PREC DEL GRUP CUP PER ESTABLIR UN CONVENI AMB ARENYS DE MAR PERQUÈ 
LES PERSONES D’ARENYS DE MUNT NO PAGUIN MÉS PER UTILITZAR AQUELLS 
SERVEIS QUE NO TENIM AL NOSTRE MUNICIPI I SÍ QUE HI HA A ARENYS DE MAR.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Com bé diu el títol del prec, algunes vilatanes ens han suggerit que l’Ajuntament d’Arenys 
de Munt treballi amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per tal d’establir un conveni o acord per 
tal que les vilatanes del nostre municipi no hagin de pagar més pels serveis municipals dels 
que no disposem i dels que sí que disposa el municipi veí.
Entenem la política de taxes i preus que s’impulsa des del consistori del municipi veí perquè 
és similar a la qual hem aplicat amb els preus públics de la piscina municipal. Un dels serveis 
que els vilatans d’Arenys de Munt baixen a utilitzar a Arenys de Mar és la piscina municipal 
coberta. Sabem d’adults i de persones grans que fan ús d’aquest equipament per motius de 
salut i per afició. Aquestes veïnes es troben que al cap de l’any paguen aproximadament un 
total de 45 € més que les veïnes d’Arenys de Mar.
Des del nostre partit polític creiem que amb Arenys de Mar tenim bona sintonia. Per la 
història compartida, el bon treball amb els serveis mancomunats i per tal d’afavorir la 
solidaritat entre municipis veïns seria interessant que els dos Ajuntaments es posessin a 
treballar plegats per arribar a un acord. Nosaltres només tenim una piscina municipal 
descoberta i ells només tenen una piscina municipal coberta, així que entenem que es poden 
establir ponts de diàleg.
Ara bé, no ens agradaria que es treballés només amb matèria d’esports pel que fa a la 
piscina municipal, sinó que creiem que es pot treballar més profundament per tal de veure 
quins equipaments podem compartir entre les veïnes dels dos municipis.
Cal que ens fem fortes des del municipi i teixim aliances per tal de beneficiar a les vilatanes. 
Preguem que des del govern ho tinguin en compte i s’hi posin a treballar el més aviat que 
sigui possible.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4815.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta al prec
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4917.0

22. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER EL FUTUR DELS ESCOCELLS DE LA RIERA.

Intervenció del Sr. Alcalde introduint el punt i donant pas al Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4956.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4815.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4917.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4956.0
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El regidor Sr. Muns diu que aquesta pregunta ja l’ha respost abans el regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4970.0

Tot i que no es llegeix, es fa constar el text de la pregunta: 
“La primavera del 2019 es van enjardinar tots els escocells de la Riera coincidint amb l’any de
les eleccions municipals. Des de la CUP Arenys de Munt va ser una acció ja ens feia patir 
perquè el fet de mantenir tota la Riera enjardinada suposava un elevat cost econòmic i una 
tasca de jardineria constant.
Amb les pluges d’estiu i tardor del 2019 l’escorça col·locada als escocells per evitar que 
sortissin herbes no desitjades va anar baixant Riera avall fins a Arenys de Mar. Aleshores 
vam plantejar-nos que no es reposaria aquesta escorça, ja que seria un bucle infinit que 
suposava un alt cost econòmic.
Actualment ens trobem que els escocells estan en un estat força trist, ja que a diversos es veu 
una lona de plàstic (que no sabem si és gaire ecològica) que es va malmetent. N’hi ha que 
tenen plantes i altres que no. A més a més, trobem que les plantes que han sobreviscut no 
segueixen una coherència d’estil al llarg de la Riera.
És per aquest motiu que volem preguntar a les regidories de Medi Ambient i d’Espai Públic 
quin és el futur dels escocells i què es farà per millorar-ne la imatge.”

23. PREC DEL GRUP CUP PERQUÈ ES NETEGIN ELS EMBORNALS DE LA CANALITZACIÓ 
DE LA RIERA I ES FACIN TASQUES DE PREVENCIÓ.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Des de la CUP d’Arenys de Munt hem avisat en converses formals i informals que els 
embornals de la Riera, dels carrers que desemboquen a aquesta i d’altres de propers acaben 
sempre plens de sorra. Aquest fet fa que s’embussin i no puguin dur a terme la funció que 
han de realitzar.
Creiem que seria bo que durant l’any es fessin tasques de manteniment mensuals per sectors 
per tal d’evitar arribar a situacions de complet embús.
Dir-los que no els adjuntem fotos perquè creiem que no cal, ja que els embornals del carrer 
Amadeu Vives, l’Eixample i el camí de Sobirans són un clar exemple del que comentem.
A més, volem aprofitar aquest prec per dir-los, aquesta vegada de manera formal, que el 
contenidor de vidre del carrer Amadeu Vives està situat sobre un embornal i cada vegada que 
aquest es buida acaben caient un munt de vidres dins l’embornal.
Creiem que seria bo que es canviés la ubicació d’aquest contenidor.
Amb tot, preguem que es tinguin en compte les observacions que els fem i que ben aviat 
puguem solucionar el problema.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4995.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4970.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=4995.0
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Intervenció del regidor delegat d’Espai públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=5062.0

24. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Alcalde introdueix el punt i demana si hi ha intervencions, com que no se’n formulen, 
dona per finalitzat el Ple: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=5211.0

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

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818877393a040177a5593ae600e1?startAt=5062.0
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