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ACTA NÚMERO 4/2021

A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta-tres minuts del dia divuit de març 
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, diu que serà un Ple llarg perquè té molts punts a 
l’ordre del dia i recorda als veïns i veïnes que tinguin precs i preguntes que els poden fer 
arribar a través de WhatsApp o per SMS al telèfon 673934762 i seran contestats al final del 
Ple. 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1.0

PART DISPOSITIVA

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18/02/2021.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=52.0

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

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT 
D’1/03/2021.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=81.0

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

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=52.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=81.0
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3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE 
L’ENCOMANA DE GESTIÓ A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A 
L’EXERCICI DE FUNCIONS D’ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA (ASGEL) I LA 
CORRESPONENT ADDENDA.

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’Ajuntament d’Arenys de Munt té encomanat a la Diputació de Barcelona les 
funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL), existint un Conveni regulador 
formalitzat al respecte. Aquesta figura jurídica es troba actualment regulada en l’article 11 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i permet encomanar la 
realització d’activitats de caràcter material o tècnic de competència d’una entitat local a una 
altra Administració per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans idonis per al seu 
exercici.

Vist que la Diputació de Barcelona aprovà, per Acord del Ple núm. 8/2021, de data 
28/01/2021, i publicat al BOPB número de data 9/02/2021, l’actualització del Conveni-Tipus 
regulador de l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència 
en la gestió econòmica local (ASGEL). La part resolutiva de l’esmentat acord plenari disposà:

“Primer.- APROVAR l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les 
funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) que la Diputació de Barcelona 
presta als ens locals de la província de Barcelona que li han encomanat l’esmentada 
assumpció, en els termes previstos en l’Annex.
Segon.- DONAR TRASLLAT a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització 
del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, l’articulació de 
la qual es realitzaria mitjançant la corresponent comunicació a incorporar com addenda al 
conveni subscrit.
Tercer.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província, per a general 
coneixement.”

L’apartat III de la part expositiva del Dictamen aprovat per l’acord del Ple de la Diputació de 
Barcelona abans esmentat, com també l’apartat V de l’annex, publicats al BOPB número de 
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data 9/02/2021, fan esment, quant als tràmits a seguir per a l’aprovació i formalització de 
l’actualització del Conveni, a la necessitat de dur a terme les actuacions següents:

“a) Per part de la Diputació:
1) Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions d’assistència 
en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.
2) Donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització del 
Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, l’articulació 
de la qual es realitzaria mitjançant la corresponent comunicació a incorporar com 
addenda al conveni subscrit.
b) Per part de l’Ajuntament:
1) Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i 
del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus actualitzat per la Diputació.
2) Comunicar a la Diputació de Barcelona l’avantdita conformitat.
c) Actuacions posteriors:
- Publicar en el BOPB, per part de la Diputació de Barcelona, la relació d’entitats que han 
donat conformitat a l’actualització del Conveni-Tipus.”

Atès que per la Diputació de Barcelona s’ha donat compliment als tràmits necessaris que li 
corresponia.

Vist que aquesta encomanda ni la seva modificació no suposen cap cost per a l’Ajuntament, 
tal i com preveu la clàusula Novena de l’Addenda que obra a l’expedient.

Vistos els informes favorables de Secretaria i d’Intervenció que obren a l’expedient.

Vist que la competència en matèria d’encomanes de gestió correspon al Ple d’acord amb 
l’article 123.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local , i per 
acord de majoria absoluta segons l’apartat 2 del mateix article.

Per l’exposat, a proposta de l’Alcaldia, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa 
al Ple d’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del 
conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció per part de la 
Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL), 
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aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de data 28/01/2021 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona data 9/02/2021, tot això de conformitat amb el 
text que s’adjunta com a annex (Exp. 493/2021).

Segon.- Donar trasllat a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i als efectes 
oportuns i de publicació, així com a la Intervenció municipal.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=98.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=205.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=217.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=254.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=279.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=301.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=307.0

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

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=98.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=205.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=217.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=254.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=279.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=301.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=307.0
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4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL 
DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.  

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i exposa breument el seu contingut, dient que tracta, 
en general, de simplificar-ne la gestió; tot seguit, llegeix la part dispositiva de la següent 
proposta de la Comissió Informativa:

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

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament (en endavant l’Ordenança), que 
fou aprovada definitivament per acord del Ple de data 11 de febrer de 2016, i el text 
definitiu de la qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 14 
d’abril de 2016.

Vist que es considera necessari modificar alguns aspectes de l’Ordenança, concretament el 
Preàmbul, els articles 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, i Disposició Final Segona, amb 
l’objectiu de clarificar procediments, agilitzar la tramitació de les subvencions i tenir en 
compte casuístiques recollides a l’article 22.2 c) de la LGS. 

Vist que la competència per modificar l’Ordenança correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord 
amb l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local.

Per l’exposat, previ els informes que siguin preceptius, la Comissió Informativa de Serveis 
Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança General de Subvencions de 
l’ajuntament d’Arenys de Munt (exp. 492/2021), i en concret del Preàmbul i els articles 9, 10, 
12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, i Disposició Final Segona, segons el detall que figura en 
l’Annex de l’acord, que forma part del mateix a tots els efectes legals.

Segon.- Donar publicitat d’aquest acord durant el termini de trenta dies al BOPB, al tauler 
d’edictes i al web municipal, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions o 
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suggeriments que considerin adients; en el cas que no se’n presenti cap, les modificacions de 
l’Ordenança s’entendran definitivament aprovades.

ANNEX - Modificacions

- Es suprimeix el segon paràgraf del Preàmbul, que feia referència a un context 
d’implementació de canvis normatius de l’any 2016.

- Es modifica l’article 9.2 relatiu als límits subvencionables:

On deia:
2.  Les subvencions no han d’excedir, normalment, del 50 % del cost de l’obra o 

activitat a que s’apliquin, si bé en cada expedient d’atorgament de subvencions, ja 
sigui en concurrència competitiva o directa, es podrà establir i justificar un % 
superior fins al màxim del 100%.

Ha de dir: 
2. Els ajuts de les diferents línies de les subvencions a atorgar són compatibles amb 

l’obtenció de qualsevol ajut addicional destinat a la mateixa actuació. Les bases 
específiques de cadascuna de les línies de subvencions poden establir límits a la 
compatibilitat d’ajuts i exigir un percentatge mínim de finançament de l’actuació 
amb fons propis de l’entitat beneficiària.

- Es modifica l’article 9 per afegir un apartat 3 per incloure la forma de determinar la 
quantia de les subvencions:

 3.  La quantia de les subvencions es pot determinar de dues formes:
a) Com a percentatge de la despesa subvencionable.
b) Com a quantia certa i sense referència a un percentatge o fracció de la 
despesa subvencionable.
En ambdós supòsits va a compte de la persona o entitat beneficiària la diferència de 
finançament necessari per a l’execució de l’activitat subvencionada en cas de no 
rebre una subvenció que financi el 100 %.

- Es modifica l’article 10.2 per tal de clarificar la seva redacció:¡
On deia:
2. En la tramesa de l’expedient a la Intervenció per al seu informe, s’haurà de 

confeccionar el corresponent document comptable segons sigui la seva fase de 
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gestió. La seva fiscalització es farà d’acord amb el que s’hagi establert en les Bases 
d’Execució del Pressupost.

Ha de dir: 
2. Els expedients relacionats amb les subvencions que tinguin incidència pressupostària 

hauran de sotmetre’s a la fiscalització de la Intervenció municipal.

- Es modifica l’article 10 per afegir un apartat 3 per regular les convocatòries anticipades:

3.  La convocatòria pot aprovar-se en un exercici pressupostari anterior a aquell al qual 
hagi de tenir lloc la resolució de la subvenció, sempre que l’execució de la despesa es 
realitzi en la mateixa anualitat en què se’n produeixi la concessió i es compleixi 
alguna de les circumstàncies següents:

a) Normalment hi ha crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt per a la cobertura pressupostària de la despesa de què es 
tracti.

b) Hi ha crèdit adequat i suficient en el projecte de pressupost de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt corresponent a l’exercici següent, en el qual s’adquirirà el 
compromís de despesa com a conseqüència de l’aprovació de la resolució de 
concessió. 

En aquests casos, la quantia total màxima que figuri a la convocatòria tindrà 
caràcter estimatiu i estarà condicionada pel fet que hi hagi crèdit adequat i suficient 
en el moment de la resolució de la concessió. Aquest fet s’haurà de fer constar 
expressament a la convocatòria.

- Es modifica l’article 12.3 per preveure les convocatòries obertes, pel que s’amplia 
l’apartat 3 amb la següent redacció:

En cas de convocatòries obertes, podran haver varis procediments successius d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 59 del Reglament de la Llei general de subvencions.

- Es modifica l’article 13.4 per ampliar el contingut mínim de les Bases reguladores 
d’acord amb la normativa aplicable. Es modifiquen el apartats e) f) g) i s’afegeix l’apartat 
o):

On deia:
e) Quantia total màxima de les subvencions i aplicació pressupostària on s’imputa 

l’import de la subvenció.  
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f) Import màxim individualitzat de les subvencions o criteris per a la seva 
determinació, i percentatge d’aquestes respecte al cost de l’activitat 
subvencionada. 

g) Composició de l’òrgan competent per l’ordenació, instrucció i resolució del 
procediment de concessió, d’acord amb el que es preveu a l’article 12 d’aquesta 
Ordenança. 

Ha de dir:
e) El percentatge que representa la subvenció respecte al cost de l’activitat 

subvencionada.
f) Import màxim individualitzat de les subvencions o criteris per a la seva 

determinació.
g) L’òrgan competent per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de 

concessió.

              Nou apartat o):
   o)   Possibilitat de substituir l’obligació de què les despeses estiguin efectivament 

pagades pel meritament de la despesa dins del període.

- Es modifica l’article 13 per afegir un apartat 5 per preveure la possibilitat d’aprovar 
bases prèviament a la concessió de subvencions directes:

   5.   La concessió de subvencions directes també podrà tenir la prèvia aprovació de 
bases, si s’estima oportú.”

- Es modifica l’article 14.2 per ampliar el contingut mínim de les convocatòries d’acord 
amb la normativa aplicable, pel que s’afegeix l’apartat n):

   n)   Si s’escau, fixació de la quantia addicional en que es pot ampliar la convocatòria o 
possibilitat de redistribuir el crèdit si és estimat, en els termes de l’art. 58 del 
RLGS.”

- Es modifica l’article 17.1 relatiu a l’òrgan competent per resoldre les subvencions, per 
tal d’aclarir el seu redactat:

On deia:
Seran competents per resoldre les sol·licituds de subvencions els òrgans que tinguin 
competència segons les delegacions de competències o atribucions d'òrgans de 
l'Ajuntament. diferents al Ple o les Bases d'Execució del Pressupost.  
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Ha de dir:
Seran competents per resoldre les sol·licituds de subvencions els òrgans que tinguin 
competència segons la llei i les delegacions de competències o atribucions d'òrgans de 
l'Ajuntament.

- Es modifica l’article 18.1 per adequar el règim de publicitat a la norma:

On deia:
En el Butlletí Oficial de la Província es publicaran, durant el mes següent de cada 
trimestre natural, les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, 
l’aplicació pressupostària, el beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la 
subvenció. 
Ha de dir:
A través de la Base de Dades Nacional de Subvencions es publicaran les subvencions 
concedides amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el beneficiari, 
la quantia concedida i la finalitat de la subvenció. 

- Es modifica els apartats 2 i 4 de l’article 20 relatiu a l’acceptació de les subvencions per 
tal de detallar el cas en que existeixin bestretes:

On deia:
2. Les bases reguladores podran preveure la possibilitat que l’acceptació s’entengui 
efectuada de forma tàcita, pel fet del transcurs d’un determinat termini de temps 
sense que el beneficiari hagi manifestat expressament les seves objeccions. 
4. Sempre requeriran acceptació expressa aquelles subvencions no formalitzades en 
un conveni i en les que s’hagin d’efectuar pagaments anticipats.
Ha de dir:
2. Les bases reguladores podran preveure la possibilitat que l’acceptació s’entengui 
efectuada de forma tàcita, pel fet del transcurs d’un determinat termini de temps 
sense que el beneficiari hagi manifestat expressament les seves objeccions. També 
s’entendrà tàcitament acceptada si després d’haver estat concedida es sol·licita 
formalment una bestreta.
4. Sempre requeriran acceptació expressa aquelles subvencions no formalitzades en 
un conveni i en les que s’hagin d’efectuar pagaments anticipats sense prèvia 
sol·licitud del beneficiari.

- Es modifica l’article 22.3 per tal d’ajustar-lo a l’organització interna de l’Ajuntament:
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On deia:
3. Prèvia petició del centre gestor de les subvencions, la Intervenció podrà 
subministrar informació sobre l’estat de deutes del beneficiari vers l’Ajuntament. 
Ha de dir:
3. Prèvia petició del centre gestor de les subvencions, la Tresoreria municipal podrà 
subministrar informació sobre l’estat de deutes del beneficiari vers l’Ajuntament. 

- Es modifica l’article 23.1 per tal d’ampliar l’import de subvenció que permet una 
justificació simplificada, motiu pel es modifiquen els apartats a) i c), de forma que on diu 
“3.000 €” ha de dir “25.000 €”.

- Es modifica l’article 23.3 per tal de detallar el contingut de la memòria econòmica 
d’acord amb la normativa:

On deia:
3. En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 

aspectes:
a) S’haurà de justificar una despesa per un import com a mínim igual al que 

s’indiqui en els instruments reguladors de la concessió de la subvenció.
b) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
c) Els documents justificatius a presentar seran factures, nòmines o d’altres 

determinats en els instruments reguladors de la concessió de la subvenció, 
hauran de reunir tots els requisits legals exigibles, i seran originals llevat que els 
esmentats instruments permetin la presentació de fotocòpies compulsades.

d) Quan la subvenció tingui per objecte l’adquisició d’un immoble, s’exigirà còpia 
de la corresponent escriptura.

Ha de dir:
En el supòsit a) de l’apartat 1 d’aquest article, la memòria econòmica haurà de 
contenir:

 Relació classificada de despeses, amb identificació del creditor, el document de 
despesa, import i data d’emissió, i, si s’escau, data de pagament.

 Desviacions respecte al pressupost inicial de l’activitat, en cas d’existir
 Factures, nòmines o d’altres documents justificatius de la despesa, que hauran de 

reunir tots els requisits legals exigibles, i acreditament del seu pagament, si 
s’escau.
Seran fotocòpies compulsades dels originals, excepte en el cas de particulars.
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Quan la subvenció tingui per objecte l’adquisició d’un immoble, s’exigirà còpia de 
la corresponent escriptura.

 Certificat de taxador independent en cas d’adquisició d’un bé immoble.
 Si s’escau, indicar els criteris de repartiment de costos generals i despeses 

indirectes, excepte si en les bases s’han previst a tant alçat sense necessitat de 
justificar.

 Detall d’altres ingressos i subvencions rebuts, indicant import i procedència.
 Tres pressupostos en els supòsits de l’art. 31.3 de la LGS.

En el supòsit c) de l’apartat 1 d’aquest article, la memòria econòmica abreujada 
haurà de contenir:

 Relació classificada de despeses, amb identificació del creditor, el document de 
despesa, import i data d’emissió, i, si s’escau, data de pagament.

 Desviacions respecte al pressupost inicial de l’activitat, en cas d’existir
 Detall d’altres ingressos i subvencions rebuts, indicant import i procedència.

- Es modifica l’article 23 per afegir un apartat 5 per establir el caràcter preferent de la 
justificació amb informe d’auditori en cas de subvencions superiors a 25.000 €:

La modalitat de justificació de l’apartat 1.b), amb informe d’auditor, serà d’us 
preferent quan les subvencions concedides superen l’import de 25.000 €. La 
normativa reguladora podrà preveure el finançament de les despeses derivades per la 
contractació de l’auditor en un import màxim de 1.500 euros.

- Es modifica l’article 24.3 per actualitzar la referència legal a la llei de contractes, de 
manera que on diu “Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic” ha de 
dir “Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic”.

 
- Es modifica la Disposició Addicional Segona per incloure la data del Ple en que s’aprova 

aquesta modificació.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=325.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=325.0
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Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=551.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=583.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=646.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=724.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=766.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=768.0

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

5. PROPOSTA DE DEROGACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A LES 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES AFECTADES PEL COVID-19 APROVADES PEL PLE DE 
24/04/2020 I APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS PER AL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS, AFECTAT ECONÒMICAMENT 
PEL COVID-19, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DIRECTA DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE 
MUNT.  

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i exposa breument el seu contingut; durant la seva 
intervenció, hi ha un moment que el Ple s’atura perquè la Secretària municipal no té 
connexió; a la que es reincorpora a la sessió, el Sr. Alcalde llegeix la part dispositiva de la 
següent proposta de la Comissió Informativa:

“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=551.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=583.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=646.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=724.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=766.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=768.0
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com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament 
per acord del Ple de data 11 de febrer de 2016, i el text definitiu de la qual es va publicar al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 14 d’abril de 2016, i de la qual actualment 
s’està tramitant una modificació.

Atès que les bases reguladores de subvencions per a les activitats econòmiques afectades 
pel COVID-19 aprovades en sessió plenària del 24 d’abril de 2020 i publicades definitivament 
en el BOPB el 29 de maig de 2020, tenien la voluntat de donar resposta a l’excepcionalitat 
d’un nou context econòmic i que per la seva naturalesa requeria d’un procediment que 
agilitzés la seva concessió i pagament.

Vist que les bases vigents, degut a la gran quantitat i complexitat de sol·licituds presentades, 
no han permès donar una resposta àgil a la voluntat del consistori de donar suport a les 
activitats econòmiques afectades pel decret d’estat d’alarma, en una situació 
d’excepcionalitat d’interès general sense precedents.

Atès que enguany es manté la situació d’excepcionalitat amb la vigència de l’estat d’alarma, 
s’estima més adient aprovar unes noves bases reguladores de la concessió de subvencions al 
sector comercial i de serveis, afectat econòmicament pel Covid-19, en règim de concessió 
directa per ordre d’entrada, en aplicació del que determina l’article 22.2.c de la Llei 38/2003.

Vist que la competència per derogar i aprovar les bases específiques correspon al Ple de 
l’Ajuntament, d’acord amb l’article 124.3 del ROAS.

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

Primer.- Derogar les bases reguladores de subvencions per a les activitats econòmiques 
afectades pel COVID-19 aprovades en sessió plenària del 24 d’abril de 2020 i publicades 
definitivament en el BOPB el 29 de maig de 2020.

Segon.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions al sector 
comercial i de serveis, afectat econòmicament pel Covid-19, en règim de concessió directa 
de l’ajuntament d’Arenys de Munt, segons el redactat que s’adjunta com a Annex a 
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l’expedient a tots els efectes legals.
 

Tercer.- Donar publicitat d’aquest acord durant el termini de vint dies, al BOPB, al tauler 
d’edictes i al web municipal, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions o 
suggeriments que considerin adients; en el cas que no se’n presenti cap, les Bases 
s’entendran definitivament aprovades.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=774.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1271.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1282.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1431.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1476.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1486.0

Intervenció del Sr. Alcalde assumint els errors, donant les gràcies a Secretaria i Intervenció 
per la feina feta i procedint a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1488.0

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

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=774.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1271.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1282.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1431.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1476.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1486.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1488.0
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6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT PELS ANYS 2020-2023.

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

“Atès que l’aprovació d’un pla estratègic de subvencions dona compliment al mandat 
específic que estableix l’article 8.1 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

Atès que el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei general 
de subvencions, defineix el Pla estratègic “com a instrument de planificació de les polítiques 
públiques que tinguin com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès 
social o de promoció d’una finalitat pública”.

Considerant que el Pla ha de concretar l’abast temporal, els objectius i els efectes que es 
pretenen aconseguir, els terminis de consecució, els costs previsibles i les fonts de 
finançament, tot això en el marc dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la 
programació pressupostària pluriennal. 

Considerant que el Ple de l’Ajuntament de data 13/02/2020 va aprovar el Pla estratègic de 
subvencions 2020-2023, però aquest necessita ajustaments degut a la pandèmia del COVID, 
que ha influït de forma considerable en aquest àmbit, com per la modificació de l’ordenança 
general de subvencions de l’Ajuntament,

Atès el que disposen els articles 69 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
Bases de Règim Local i l'art. 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques,

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

Primer.- Aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Arenys 
de Munt pels anys 2020-2023, segons la proposta que obra a l’expedient i que forma part del 
mateix a tots els efectes i que es resumeix:

Regidoria Objectius Modalitat de 
la Concessió

Nom de 
l’aplicació

Grup de 
programa

Cap. Consignació Finançament

Cultura Fomentar la Directa CONVENI AMB 334 4 31.000,00€ Recursos propis 
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programació estable 
de diferents 
disciplines artístiques 
i culturals; dansa, 
música, teatre, 
adreçades al públic 
adult, jove i infantil de  
la població.

CENTRE MORAL 

Cultura Fomentar activitats 
i/o projectes que 
complementin la 
competència 
municipal i que, a 
més, promoguin la 
cultura popular 
catalana, les arts 
plàstiques i 
audiovisuals, la 
literatura i el 
patrimoni cultural del 
municipi.

Concurrència 
competitiva

SUBVENCIONS 
A ENTITATS DE 
FOMENT 
CULTURAL

334 4 14.000,00€ Recursos propis

Ensenyam
ent

Garantir la suficiència 
de recursos en el 
treball de les 
associacions de pares 
d’alumnes.

Directa SUBVENCIÓ 
AMPA INSTITUT 
DOMÈNEC 
PERRAMON 
PROJECTE ROCK 
IN

326 4 7.500,00€ Recursos propis

Ensenyam
ent

Adquisició de 
programari i material 
informàtic per 
garantir l’accés a 
l’ensenyament 
telemàtic dels 
alumnes.

Directa SUBVENCIÓ 
AMPA ESCOLA 
SANT MARTÍ  -

326 4 2.500,00€ Recursos propis

Ensenyam
ent

Adquisició de 
programari i material 
informàtic per 
garantir l’accés a 
l’ensenyament 
telemàtic dels 
alumnes.

Directa SUBVENCIÓ 
AMPA ESCOLA 
SUBIRANS

326 4 2.500,00€ Recursos propis

Esports Fomentar l’esport 
com a eina 
integradora, 
cohesionadora i 
educadora.

Concurrència 
competitiva

SUBVENCIONS 
A ENTITATS PEL 
FOMENT DE 
L'ESPORT

341 4 30.000,00€ Recursos propis

Promoció Fomentar la Directa SUBVENCIÓ A 433 4 2.500,00€ Recursos propis
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econòmic
a i comerç

professionalització de 
l’associació dins 
l’àmbit empresarial

L’ASSOCIACIÓ 
D’EMPRESARIS

Promoció 
econòmic
a i comerç

Fomentar 
l’organització 
d’esdeveniments 
esportius que ajudin a 
la promoció del 
municipi.

Directa PENYA 
BARCELONISTA

430 4 1.500,00€ Recursos propis

Promoció 
econòmic
a i comerç

Incentivar que es 
duguin a terme 
accions per 
modernitzar renovar i 
modernitzar el 
comerç, serveis i la 
restauració del 
municipi, per tal que 
siguin més actius i 
competitius.

Concurrència 
competitiva

SUBVENCIONS 
MODERNITZACI
O TEIXIT 
COMERCIAL

430 7 20.000,00€ Recursos propis

Promoció 
econòmic
a i comerç

Fomentar 
l’emprenedoria al 
municipi

Concurrència 
competitiva

CONCURS 
D’EMPRENEDO
RIA

430 4 5.000,00€ Recursos propis

Promoció 
econòmic
a i comerç

Donar suport a 
l’activitat econòmica 
que ha patit greus 
problemes per la 
pandèmia COVID

Concurrència 
competitiva

SUBVENCIÓ 
ACTIVITAT 
ECONÒMICA 
AFECTADA PER 
COVID 19

433 4 25.000,00€ Recursos propis

Ocupació Fomentar la creació 
de llocs de treball a 
les empreses local

Concurrència 
competitiva

SUBVENCIONS 
PEL FOMENT DE 
LA 
CONTRACTACIÓ

241 4 7.500,00€ Recursos propis

Festes Fomentar la 
participació a través 
dels mitjans de 
comunicació

Directa SUBVENCIO A 
LA MARATÓ DE 
TV3

491 4 1.000,00€ Recursos propis

Gent gran Garantir el 
funcionament 
habitual del centre 
per a la seva 
adequada atenció als 
residents.

Directa APORTACIÓ 
RESIDÈNCIA 
VERGE DEL 
REMEI

231 4 15.000,00€ Recursos propis

Seguretat Millorar la seguretat 
al municipi Directa

SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA 

BOMBERS
130 4 3.000,00€ Recursos propis

Seguretat Millorar la seguretat 
al municipi Directa

SUBVENCIÓ 
VOLUNTARIS 
ARENYS DE 

MUNT

430 4 3.000,00€ Recursos propis
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Segon.- Publicar aquest Acord, juntament amb el text de la modificació del Pla Estratègic de 
Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler electrònic de l’Ajuntament i el web 
municipal.” 

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1544.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1666.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1676.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1701.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1743.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1752.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1755.0

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 una abstenció de la regidora Sra. 
Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1544.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1666.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1676.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1701.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1743.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1752.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1755.0
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7. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DEL TRAM DE RIERA I PENYA, TORRENT D’EN PUIG I ROTONDA 
CTRA. C-61 (TRAM 4 URBANITZACIÓ DE LA RIERA).

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1766.0

La regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, exposa breument el seu contingut i tot seguit 
llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:

“Vist que en data 16/06/2020 es signa el contracte amb la UTE XAVIER LLISTOSELLA-PIGRA 
ENGINEERING SL, amb CIF U01610609, del servei d’elaboració del projecte executiu de les 
obres d’urbanització del tram de Riera i Penya, Torrent d’en Puig i rotonda Ctra. C-61 (tram 4 
urbanització de la Riera). Iniciant-se la prestació del contracte l’endemà de la signatura amb 
un termini de 14 setmanes.

Vist que en data 8/10/2020 amb 5 entrades diferents i en data 14/10/2020 una última 
entrada, es presenta el projecte de la Fase 4.1  i de la Fase 4.2. dins del termini establert en 
el contracte que era de 14 setmanes des de la signatura del mateix.

Vist que en data 4/12/2020 es requereix, segons Decret d’alcaldia 447/2020, a la UTE XAVIER 
LLISTOSELLA-PIGRA ENGINEERING SL en el termini màxim de quinze dies, modifiquin els 
projectes presentats per tal d’ajustar el pressupost de les fases a les establertes en els Plecs, 
així com el contingut més adient de cada una, per a la seva correcte execució.

Vist que en data  7-12-2020 i 8-12-2020 es va presentar, per part de Xavier Llistosella Vidal,  
en representació de la UTE XAVIER LLISTOSELLA-PIGRA ENGINEERING SL, la revisió requerida 
del projecte d’urbanització del tram de Riera i Penya, Torrent d’en Puig i rotonda carretera 
C-61. (tram 4).  Registre d’entrada núm. 6448, 6450 i 6453 /2020.

Vist que en data 17 de desembre de 2020 es realitza l’acta de recepció del servei de redacció 
del projecte executiu de les obres d’urbanització del tram de Riera i Penya, Torrent d’en Puig 
i rotonda carretera C-61. (tram 4).

Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 8 de març de 2021.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1766.0
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Vist el que determina l’art. 37 del Reglament d’Obres, activitat i serveis dels Ens locals de 
Catalunya sobre el procediment d’aprovació de projectes d’obres.

Atès que la competència correspon al Ple en funció de la quantia del projecte. 

Per tot això, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció del 
següent acord:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu de les obres d’urbanització del tram de 
Riera i Penya, Torrent d’en Puig i rotonda Ctra. C-61 (tram 4 urbanització de la Riera) per un 
total de 2.301.752,52€, dividit en fases:

Fase 4.1. Rambla Riera i Penya i millora connexió barri Sant Carles ......... 1.326.676,27€
Fase 4.2. Rotonda a la Ctra. C-61 , Torrent d’en Puig i cobriment riera ........ 975.076,25€

Ja que el mateix, així com cada fase i per separat, garanteix totes les exigències bàsiques del 
CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també dona resposta la resta de 
normativa sectorial que li és d’aplicació, així com amb tots els requisits que marca la Llei 
3/2007 de l’obra pública, en quan a la documentació presentada i per a la correcte execució.

Segon.- Requerir a la UTE XAVIER LLISTOSELLA-PIGRA ENGINEERING SL que s’haurà 
d’esmenar les prescripcions següents previ a l’aprovació definitiva:

a) referent a la Fase 4.1a. Calçada viària de la Rambla Riera i Penya:
- Definir el sistema de col·locació o situació de la pedra Sènia, per a garantir-ne la millor 

solució possible per a evitar problemes en l’obra. 
- En els documents, tant de Fase 4.1a. Calçada viària de la Rambla Riera i Penya, com el de 

Fase 4.1b. Voreres i connexió barri Sant Carles, es comprova que hi ha feines de 
transplantament i plantació, en el document final, caldria agrupar totes les feines de 
jardineria al document de Fase 4.1b. Voreres i connexió barri Sant Carles i si s’ha de 
mantenir algun treball a la Fase 4.1a. Calçada viària de la Rambla Riera i Penya, 
especificar el perquè.

b) referent a la Fase 4.1b. Voreres i connexió barri Sant Carles:
- Definir amb més exactitud en matèria de telecomunicacions que, continuant amb el que 

ja està executat, es garanteix la connexió a les càmeres de control de trànsit definides en 
la rotonda i a la zona de la connexió a Sant Carles, per tal de poder garantir una 
comunicació futura amb el centre cívic i els diferents edificis de l’ajuntament que es 
troben a la Riera. Amb els respectius pericons cada 50m com a màxim.
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- Cal revisar que la memòria de la xarxa d’aigua i la documentació gràfica i pressupost es 
correspon a l’actuació a realitzar.

- Cal incloure la valoració econòmica i plànols de la xarxa de baixa tensió, incloent 
l’escomesa pel nou quadre de festes i el nou punt de recàrrega de vehicle elèctric. Per 
aquesta part és necessari incloure una previsió de potències.

- Cal eliminar les referències a la xarxa de gas, ja que no s’actua en aquesta fase.

c) referent a la Fase 4.2. Rotonda a la carretera C-61, Torrent d’en Puig i cobriment riera:
- Caldria definir amb més exactitud, en matèria de telecomunicacions, que continuant 

amb el que ja està executat, es garanteix la connexió a les càmeres de control de trànsit 
amb l’edifici de la Policia actual.

- Definir si, en la llosa filtrant amb sembra de la rambleta final a Torrent d’en Puig, s’ha 
plantejat suport de reg automàtic, ja que no queda prou definit en els documents 
d’amidament i pressupost.

- Aclarir en el document final si es planten arbres lledoners (celtis australis), ja que estan 
definits com a de 60-80 cm d’alçada i aquesta definició correspon més a una arbustiva, 
essent arbres. 

- Cal revisar que la memòria de la xarxa d’aigua, gas, baixa tensió i enllumenat es 
correspon a la documentació gràfica presentada. Cal detallar les partides al pressupost , i 
què es correspon a l’actuació a realitzar.

Tercer.- Donar compte del projecte i les seves fases a les institucions afectades que 
s’escaigui (carreteres de la Generalitat, Agència Catalana de l’aigua) i companyies afectades 
(gas, electricitat i aigua) per a què procedeixin a elaborar l’informe corresponent. 

Quart.- Exposar al públic el projecte, per termini de trenta dies, mitjançant anuncis a 
publicar al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web 
municipal, a efectes de presentació d’al·legacions i/o suggeriments.”

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1791.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=2341.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=1791.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=2341.0
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Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=2351.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=2536.0

Intervenció la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=2840.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=2957.0

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3046.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3225.0

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, Sra. Àngels Castillo i Campos i Sr. Abel Coll i 
Toledano, dels grups ERC, JUNTS, PSC i regidor no adscrit; i una abstenció del regidor Sr. Guiu 
Muns i Roura, del grup CUP.

8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PETICIÓ DE SOREA SA DE CESSIÓ DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A LA 
URBANITZACIÓ COLLSACREU A LA SOCIETAT AGBAR.

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 s’ha demanat, en data 16/12/2020, amb número de registre 6629/2020, per part 
de la senyora Berta Alejandra Trillo Ballester, en nom de SGAB, Sociedad General de Aguas 
de Barcelona, SAU, amb NIF A08000234, que es realitzi la cessió de societat SOREA a la 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=2351.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=2536.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=2840.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=2957.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3046.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3225.0
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societat AGBAR, del contracte de concessió del servei de subministrament d’aigua potable 
de la urbanització Collsacreu i adjunta la següent documentació:

- Apoderament de la senyora Berta Alejandra Trillo Ballester
- Escrit del representant SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA (AGBAR)
- i apoderament
- Certificació del Registre mercantil de Barcelona de la societat AGBAR
- Declaració responsable de solvència tècnica i econòmica

Vist que en data 9/02/21 l’alcaldia presidència, una vegada revisada la documentació, acorda 
requerir a la peticionària per tal que aporti:

- L’escriptura notarial en la qual s’hagi formalitzat la successió d’empresa.
- La garantia del contracte de 1.202,02 euros a l’empresa AGBAR.

Vist que en data 13/02/2021 la senyora Berta Alejandra Trillo Ballester, en nom de la 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU i amb registre 539/2021, aporta la part de 
l’escriptura notarial per la qual s’eleva a públic el contracte de compravenda de branca 
d’activitat signat entre la Sociedad General de Aguas de Barcelona (AGBAR), com a 
comprador i la Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU (SOREA), com a venedor. 
Així mateix es fa constar que SOREA respondrà de forma solidària de les obligacions del 
contracte per la qual cosa no es presenta nova fiança.

Atès que aquest contracte del qual es pretén la cessió es va adjudicar per acord de Ple d’1 de 
juliol de 1997, i es va signar en data 1 d’agost del mateix any per un termini de quaranta-dos 
anys, que finalitzen el 31 de juliol de 2039. No obstant l’anterior, transcorreguts 20 anys a 
patir de la formalització documental, que van finalitzar el 31 d’agost de 2017, es podia haver 
rescatat la concessió.

Atès que s’ha comprovat la inscripció al ROLECE i la classificació empresarial de l’empresa 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU, amb NIF A08000234, en el grup de 
classificació E, subgrup 01, categoria 5.

Vist l’informe favorable emès per la Secretària municipal 15/2021, de data 2/03/2021.

Atès que la competència correspon al Ple de l’Ajuntament que va ser l’adjudicatari de la 
concessió en raó del termini de la mateixa.
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Per tot això, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció del 
següent acord:

Primer.- Aprovar la cessió del contracte concessió del servei de subministrament d’aigua 
potable de la urbanització Collsacreu de la Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, 
SAU (SOREA) amb CIF A08146367, a la Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU 
(AGBAR) amb CIF A08000234, fent constar que l’autorització s’hauria d’haver demanat amb 
caràcter previ a l’escripturació de la mateixa, ja que el contracte objecte d’aquest acord es 
va signar segons les determinacions de la Llei 13/95, de 18 de maig, de Contractes de les 
Administracions públiques (LCAP) i tot el relacionat amb el mateix s’ha de regir per aquesta 
normativa.
I a l’art. 115 de la LCAP determinava al respecte de la cessió de contractes:
“1. Els drets y obligacions dimanants del contracte podran ser cedits a un tercer sempre que 
les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte.
2. Per a què els adjudicataris puguin cedir els  seus drets i obligacions a tercers hauran de 
complir-se els següents requisits:

a) Que l’òrgan de contractació autoritzi expressament i amb caràcter previ la cessió.
b) Que el cedent tingui executat al menys un 20% de l’import del contracte, o realitzada 

l’explotació al menys durant el termini d’una quinta part del temps de duració del 
contracte si aquest fos de gestió de serveis públics.

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència 
exigible de conformitat amb els articles 15 a 20, havent d’estar degudament 
classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent.

d) Que es formalitzi la cessió, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.
e) El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al 

cedent”.
Que totes aquestes condicions es compleixen.

Segon.- Notificar el present acord als peticionaris.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3239.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3239.0
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Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3437.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3445.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3592.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en  nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3618.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3640.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre el punt i procedint a la votació: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3644.0

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, Sra. Àngels Castillo i Campos i Sr. Abel Coll i 
Toledano, dels grups ERC, JUNTS, PSC i regidor no adscrit; i una abstenció del regidor Sr. Guiu 
Muns i Roura, del grup CUP.

9. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3721.0

El regidor delegat de Sistemes Informàtics, Sr. Maimí, exposa breument el seu contingut; tot 
seguit, llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:

“Vist que existeix una ordenança reguladora de l’administració electrònica aprovada amb 
data 28 d’octubre de 2015 i publicada al BOP de data 22 de gener de 2016. 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3437.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3445.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3592.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3618.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3640.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3644.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3721.0
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Vist que s’han produït canvis en l’adreça per accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt que és necessari modificar en el text de l’ordenança per poder tenir la 
documentació que la ciutadania presenta, en el moment de l’entrada i no per la nit, tal i com 
és realitza amb la seu electrònica del consorci AOC. 

Vist que al text de la mateixa es fan referències a lleis ja derogades que s’han de substituir 
per les actualment en vigor. 

 Atès que l’Ajuntament ha de tenir com objectiu prioritari facilitar a la ciutadania l’accés a la 
seu electrònica de l’Ajuntament.

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.

Vist l’informe emès per la tècnica informàtica amb data 03/03/2021.

Vist l’informe favorable emès per la Secretària municipal amb data 8/03/2021 i amb número 
18/2021.

Atès que la competència correspon al Ple.

Per tot això, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció del 
següent acord:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’administració 
electrònica de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en els següents punts: 

- Derogar el títol III de l’Exposició de Motius 

- Modificar l’article 4, punt 3, de l’ordenança municipal Reguladora de l’administració 
electrònica:

On diu: 
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 
ARTICLE 4 
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3. La seu electrònica estarà disponible per als ciutadans i les ciutadanes a 
través de les xarxes de telecomunicacions que determini i faci públiques 
l'Administració municipal i, en tot cas, a través del següent apartat de la web 
municipal, https://arenysdemunt.cat/seu electrònica. 
Cas que ens supramunicipals o altres entitats creades a tal efecte prestin 
serveis a  l’Administració municipal que necessàriament han de residenciar-se 
en una seu electrònica i el certificat de seu electrònica sigui propi de l’ens que 
presta el servei, l’Administració municipal pot reconèixer la referida seu com a 
pròpia i autoritzarà el referit certificat. 
L’aprovació correspon a l’Alcalde qui n’autoritzarà el certificat. El decret 
d’alcaldia es publicarà a la seu electrònica. 

Ha de dir: 
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 4 
3. La seu electrònica estarà disponible per als ciutadans i les ciutadanes a 
través de les xarxes de telecomunicacions que determini i faci públiques 
l'Administració municipal i, en tot cas, a través del següent apartat de la web 
municipal, https://gestor.arenysdemunt.cat/SeuElectronica/. 

- Modificar totes les referències a la Llei 30/1992, entenent-se realitzades a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

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.”

Intervenció del regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3741.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3874.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3741.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3874.0
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Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3886.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3903.0

Intervenció la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3942.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3977.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3981.0

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

10. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT CULTURAL I EDUCATIU EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.  

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3999.0

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

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

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3886.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3903.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3942.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3977.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3981.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=3999.0
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per acord del Ple de data 11 de febrer de 2016, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el dia 14 d’abril de 2016, i de la qual actualment s’està tramitant una modificació.

Vist que les Bases Específiques Reguladores de subvencions en l’àmbit cultural i educatiu del 
10 de març de 2016, publicades al BOPB el 9 de maig de 2016 i modificades pel Ple del 16 de 
febrer de 2017 i publicades al BOPB el 7 de març de 2017.

Vist que es considera necessari modificar alguns articles de les esmentades Bases, 
concretament els articles 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 i 17, amb l’objectiu d’ajustar alguns del 
preceptes a la normativa actual, així com aclarir o simplificar conceptes, agilitzar la 
tramitació de les subvencions, la seva justificació i ampliar l’import subvencionable per cada 
sol·licitud.

Vist que la competència per modificar les Bases correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord 
amb l’article 124.3 del ROAS.

Vista la proposta de la Regidoria de Cultura i Educació formulada en data 8 de març de 2021.

Vist l’informe núm. 22/2021 emès per la Secretària municipal en data 8 de març de 2021.

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

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases Específiques Reguladores de 
subvencions en l’àmbit cultural i educatiu de l’ajuntament d’Arenys de Munt (exp. 
507/2021), i en concret dels articles 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 i 17, segons el detall que figura en 
l’Annex d’acord, que forma part del mateix a tots els efectes legals.

Segon.- Donar publicitat d’aquest acord durant el termini de vint dies al BOPB, al tauler 
d’edictes i al web municipal, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions o 
suggeriments que considerin adients; en el cas que no se’n presenti cap, les modificacions de 
les Bases s’entendran definitivament aprovades.

ANNEX - Modificacions

- Es modifica l’article 5 apartats 2 i 3, en relació als beneficiaris/àries:



    

     

_____

Apartat 2:
Es suprimeix la frase “mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 
següent” atès que aquesta referència no és correcta.
Apartat 3:
En el darrer paràgraf es suprimeix “mitjanant conveni” atès que aquest no sempre es 
formalitza en el cas d’atorgar una subvenció directa.

- Es modifica l’article 6.1 relatiu a les despeses subvencionables, per tal d’ampliar la 
darrera frase que indica ”Per a la consideració de despesa efectuada no serà necessari 
que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de 
justificació“  tot afegint “; serà suficient que la despesa hagi meritat durant el termini 
d’execució.”

- Es modifica l’article 7 relatiu a la subcontractació per tal d’aclarir el concepte, tot afegint 
la següent frase: “No es considera subcontractació la contractació de la despesa en què 
hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar per sí mateix l’actuació subvencionada.”

- Es modifica l’article 8.1 relatiu a les sol·licituds, per tal de clarificar la forma d’acreditar 
la identitat de manera telemàtica. Concretament es modifiquen els apartats 5), 8) i 12), 
així com les numeracions a partir de l’apartat 8), segons el següent detall:

Apartat 5): S’afegeix “(excepte si es fa la sol·licitud de forma telemàtica, ja que la 
identitat ja queda acreditada digitalment).”
Apartat 8): Es suprimeix.
Apartat 12): Es suprimeix la referència a l’apartat 8)

Els apartats posteriors al 8) es numeren de nou de forma que hi ha un total de 12 
apartats.

- Es modifica l’article 8 relatiu a les sol·licituds, tot afegint un nou apartat 4 i movent la 
numeració de l’actual apartat 4, que passa a ser el 5:

Nou apartat 4: “Les persones jurídiques han de fer la sol·licitud, obligatòriament, a través 
del registre electrònic de l’Ajuntament”

- Es modifica l’article 11.3 relatiu a la quantia màxima de les subvencions, per tal 
d’eliminar l’import màxim individual:



    

     

_____

On deia:
3.   L’import màxim individual de les subvencions s'estableix en 3.000 euros, sense 

sobrepassar el cost de l’activitat subvencionada. 
Ha de dir: 
3.    La quantia màxima de les subvencions i l’aplicació pressupostària es concretaran en 

la convocatòria.

- Es modifica l’article 12.1 relatiu a la instrucció del procediment, amb el següent detall:

On deia:
1. La instrucció del procediment per a l’atorgament d’aquestes subvencions 

correspondrà a la Regidoria d’Esports. 
Ha de dir: 

1. La instrucció del procediment per a l’atorgament d’aquestes subvencions 
correspondrà al Centre Gestor, i en concret a la Regidoria d’Esports. 

- Es modifica l’article 12.2 relatiu a la proposta de concessió, per tal de modificar la 
regulació de l’òrgan col·legiat:

On deia:
2. La proposta de concessió de les subvencions l’elaborarà la Comissió Qualificadora, 

òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament, que estarà format per les següents 
persones:
President:

 L’alcalde/sa, o persona en qui delegui
Vocals:

 El regidor/a de Cultura i el/la d’Ensenyament
 Un tècnic/a adscrit a l’Àrea de Serveis Personals o  persona en qui delegui
 Un representant de cada grup polític municipal del consistori 

Ha de dir: 
2. La proposta de concessió la realitzarà l’instructor en base a l’informe emès per un 

òrgan col·legiat constituït d’acord amb l’article 22.1 de la LGS, i que estarà format per 
3 funcionaris del Centre Gestor corresponent.



    

     

_____

- Es modifica l’article 12.3 per tal de concretar l’òrgan competent per a l’atorgament de 
subvencions:

On deia:
3.  L’òrgan competent per resoldre el procediment per a l’atorgament de les subvencions 

serà aquell que es determini d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost en el 
moment d'aprovació de la convocatòria.

Ha de dir: 
3.  L’òrgan competent per resoldre el procediment per a l’atorgament de les subvencions 

serà la Junta de Govern Local.

- Es modifica l’article 13 relatiu al termini de resolució i notificació, per tal d’afegir un nou 
apartat, el 3, i preveure la possibilitat de que l’òrgan instrucció elevi propostes 
provisionals de concessió:

Nou apartat 3: “L’òrgan instructor podrà, quan ho estimi oportú, elevar una proposta 
provisional de concessió amb caràcter previ a la concessió definitiva i concedir un termini 
de 10 dies per al·legacions.”

- Es modifica l’article 17.2 que regula la Justificació,  per tal d’ampliar el contingut de la 
memòria econòmica d’acord amb la normativa, tot indicant que és “abreujada”  i afegint 
“Detall d’altres ingressos i subvencions rebuts, indicant import i procedència.”

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4019.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4129.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4151.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4235.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4019.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4129.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4151.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4235.0


    

     

_____

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4300.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4346.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4355.0

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

11. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES  DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT ESPORTIU EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA. 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4367.0

El regidor delegat d’Esports, Sr. Maimí, exposa breument el seu contingut; tot seguit, llegeix 
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:

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

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament 
per acord del Ple de data 11 de febrer de 2016, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el dia 14 d’abril de 2016, i de la qual actualment s’està tramitant una modificació.

Vist que les Bases reguladores de la concessió de subvencions en l’àmbit esportiu en règim 
de concurrència competitiva van ser aprovades pel Ple de data 10 de març de 2016 i 
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 9 de maig del 2016.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4300.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4346.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4355.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4367.0


    

     

_____

Vist que es considera necessari modificar alguns articles de les esmentades Bases, 
concretament els articles 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 i 17, amb l’objectiu d’ajustar alguns del 
preceptes a la normativa actual, així com aclarir o simplificar conceptes, agilitzar la 
tramitació de les subvencions, la seva justificació i ampliar l’import subvencionable per cada 
sol·licitud.

Vist que la competència per modificar les Bases correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord 
amb l’article 124.3 del ROAS.

Vista la proposta de la Regidoria d’Esports formulada en data 8 de març de 2021.

Vist l’informe núm. 22/2021 emès per la Secretària municipal en data 8 de març de 2021.

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

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases reguladores de la concessió de 
subvencions en l’àmbit esportiu en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt (exp. 505/2021), i en concret dels articles 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 i 17, segons 
el detall que figura en l’Annex d’acord, que forma part del mateix a tots els efectes legals.

Segon.- Donar publicitat d’aquest acord durant el termini de vint dies al BOPB, al tauler 
d’edictes i al web municipal, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions o 
suggeriments que considerin adients; en el cas que no se’n presenti cap, les modificacions de 
les Bases s’entendran definitivament aprovades.

ANNEX - Modificacions

- Es modifica l’article 5 apartats 2 i 3, en relació als beneficiaris/àries:

Apartat 2:
Es suprimeix la frase “mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 
següent” atès que aquesta referència no és correcta.
Apartat 3:
En el darrer paràgraf es suprimeix “mitjanant conveni” atès que aquest no sempre es 
formalitza en el cas d’atorgar una subvenció directa.



    

     

_____

- Es modifica l’article 6.1 relatiu a les despeses subvencionables, per tal d’ampliar la 
darrera frase que indica ”Per a la consideració de despesa efectuada no serà necessari 
que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de 
justificació“  tot afegint “; serà suficient que la despesa hagi meritat durant el termini 
d’execució.”

- Es modifica l’article 7 relatiu a la subcontractació per tal d’aclarir el concepte, tot afegint 
la següent frase: “No es considera subcontractació la contractació de la despesa en que 
hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar per sí mateix l’actuació subvencionada.”

- Es modifica l’article 8.1 relatiu a les sol·licituds, per tal de clarificar la forma d’acreditar 
la identitat de manera telemàtica. Concretament es modifiquen els apartats 5), 8) i 12), 
així com les numeracions a partir de l’apartat 8), segons el següent detall:

Apartat 5): S’afegeix “(excepte si es fa la sol·licitud de forma telemàtica, ja que la 
identitat ja queda acreditada digitalment).”
Apartat 8): Es suprimeix.
Apartat 12): Es suprimeix la referència a l’apartat 8)

Els apartats posteriors al 8) es numeren de nou de forma que hi ha un total de 12 
apartats.

- Es modifica l’article 8 relatiu a les sol·licituds, tot afegint un nou apartat 4 i movent la 
numeració de l’actual apartat 4, que passa a ser el 5:

Nou apartat 4: “Les persones jurídiques han de fer la sol·licitud, obligatòriament, a través 
del registre electrònic de l’Ajuntament”

- Es modifica l’article 11.3 relatiu a la quantia màxima de les subvencions, per tal 
d’eliminar l’import màxim individual:

On deia:
3.   L’import màxim individual de les subvencions s'estableix en 3.000 euros, sense 

sobrepassar el cost de l’activitat subvencionada. 
Ha de dir: 



    

     

_____

3.    La quantia màxima de les subvencions i l’aplicació pressupostària es concretaran en 
la convocatòria.

- Es modifica l’article 12.1 relatiu a la instrucció del procediment, amb el següent detall:

On deia:
2. La instrucció del procediment per a l’atorgament d’aquestes subvencions 

correspondrà a la Regidoria d’Esports. 
Ha de dir: 

3. La instrucció del procediment per a l’atorgament d’aquestes subvencions 
correspondrà al Centre Gestor, i en concret a la Regidoria d’Esports. 

- Es modifica l’article 12.2 relatiu a la proposta de concessió, per tal de modificar la 
regulació de l’òrgan col·legiat:

On deia:
2.   La proposta de concessió de les subvencions l’elaborarà la Comissió Qualificadora, 

òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament,  que estarà format per les següents 
persones:
President:

 L’alcalde/sa, o persona en qui delegui
Vocals:

 El regidor/a d’Esports
 Un tècnic/a adscrit a l’Àrea de Serveis Personals o  persona en qui delegui
 Un representant de cada grup polític municipal del consistori 

Ha de dir: 
4. La proposta de concessió la realitzarà l’instructor en base a l’informe emès per un 

òrgan col·legiat constituït d’acord amb l’article 22.1 de la LGS, i que estarà format per 
3 funcionaris del Centre Gestor corresponent.

- Es modifica l’article 12.3 per tal de concretar l’òrgan competent per a l’atorgament de 
subvencions:
On deia:
3.  L’òrgan competent per resoldre el procediment per a l’atorgament de les subvencions 

serà aquell que es determini d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost en el 
moment d'aprovació de la convocatòria.



    

     

_____

Ha de dir: 
3.  L’òrgan competent per resoldre el procediment per a l’atorgament de les subvencions 

serà la Junta de Govern Local.

- Es modifica l’article 13 relatiu al termini de resolució i notificació, per tal d’afegir un nou 
apartat, el 3, i preveure la possibilitat de que l’òrgan instrucció elevi propostes 
provisionals de concessió:

Nou apartat 3: “L’òrgan instructor podrà, quan ho estimi oportú, elevar una proposta 
provisional de concessió amb caràcter previ a la concessió definitiva i concedir un termini 
de 10 dies per al·legacions.”

- Es modifica l’article 17.2 que regula la Justificació,  per tal d’ampliar el contingut de la 
memòria econòmica d’acord amb la normativa, tot indicant que és “abreujada”  i afegint 
“Detall d’altres ingressos i subvencions rebuts, indicant import i procedència.”

Intervenció del regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4389.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4486.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4502.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4511.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4594.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4607.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4389.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4486.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4502.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4511.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4594.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4607.0


    

     

_____

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4610.0

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

12. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES D’AJUTS AL LLOGUER PER A PERSONES AMB ESCASSOS RESCURSOS 
ECONÒMICS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.  

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4619.0

La regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, exposa breument el seu contingut i llegeix 
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:

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

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament 
per acord del Ple de data 11 de febrer de 2016, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el dia 14 d’abril de 2016, i de la qual actualment s’està tramitant una modificació.

Vist que les Bases Específiques Reguladores d’ajuts del lloguer per a persones amb escassos 
recursos econòmics, aprovades pel Ple del 19 d’abril de 2018, publicades al BOPB el 7 de 
juny de maig de 2018 i modificades pel Ple del 12 de març de 2020 i publicades al BOPB el 12 
de juny de 2020.

Vist que es considera necessari modificar alguns aspectes de les bases en els articles 2, 3, 7, 
8, 9, 10, 11 i 13, amb l’objectiu d’agilitzar la tramitació de les subvencions, la seva justificació 
i facilitar l’accés a un ventall més ampli de famílies per raons de capacitat econòmica. 

Vist que la competència per modificar les Bases correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4610.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4619.0


    

     

_____

amb l’article 124.3 del ROAS.

Vista la proposta de la Regidoria d’Acció Social formulada en data 8 de març de 2021.

Vist l’informe núm. 22/2021 emès per la Secretaria municipal en data 8 de març de 2021.

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

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases Específiques Reguladores d’ajuts del 
lloguer per a persones amb escassos recursos econòmics de l’ajuntament d’Arenys de Munt 
(exp. 509/2021), i en concret dels articles 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 i 13, segons el detall que figura 
en l’Annex d’acord, que forma part del mateix a tots els efectes legals.

Segon.- Donar publicitat d’aquest acord durant el termini de vint dies al BOPB, al tauler 
d’edictes i al web municipal, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions o 
suggeriments que considerin adients; en el cas que no se’n presenti cap, les modificacions de 
les Bases s’entendran definitivament aprovades.

ANNEX - Modificacions

- Es modifica l’article 2 per tal d’ampliar els topalls d’ingressos bruts per sol·licitant i  facilitar 
així l’accés a més famílies amb dificultats econòmiques. Es modifica l’indicador IRSC amb el 
següent detall:

On deia:
INDICADOR: IRSC anual any de la convocatòria (*)

1 IRSC x 1,70
2 IRSC x 1,90
3 IRSC x 2,10

4 o més IRSC x 2,30
Ha de dir:

INDICADOR: IRSC anual any de la convocatòria (*)
1 IRSC x 1,90
2 IRSC x 2,10
3 IRSC x 2,30



    

     

_____

4 o més IRSC x 2,50

- Es modifica l’article 3 per afegir un darrer paràgraf amb la finalitat de clarificar el període 
subvencionable:

“Els ajuts concedits a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar les 
despeses de lloguer en les que hagi incorregut el beneficiari durant els 12 mesos 
anteriors a la data de la convocatòria. “

- Es modifica l’article 7 per tal d’eliminar el segon paràgraf sobre el procediment de 
concessió, doncs era contradictori amb el procediment de concurrència competitiva 
assenyalat en el primer paràgraf del mateix article. Es suprimeix:

“Les ajudes s’adjudicaran segons l’ordre d’entrada de les sol·licituds i fins a esgotar el 
crèdit disponible, sempre que es compleixin els requisits exigits en la convocatòria. En 
cas que la sol·licitud presentada estigui incompleta, es tindrà en compte la data de 
presentació dels documents que completen la sol·licitud als efectes d’establir l’ordre per 
a l’adjudicació de l’ajut.”

- Es modifica l’article 8 relatiu a la instrucció de l’expedient i la proposta de concessió, per tal 
de modificar la regulació de l’òrgan col·legiat i afegir un darrer paràgraf:

On deia:
“La instrucció del procediment per a l’atorgament d’aquests ajuts correspondrà a la 
Regidoria d’Acció Social, que emetrà l’informe pertinent. 
La proposta de concessió dels ajuts l’elaborarà la Comissió Qualificadora, que estarà 
format per les següents persones:
President: 
 El/La Regidor/a de Serveis Socials o regidor en qui delegui
Vocals:
 El/la coordinador/a del departament de Serveis Socials o tècnic en qui delegui.
 Representants dels grups polítics que formen el Ple.
 Un representant de secretaria.
 Un representant d’intervenció.
 Actuarà com a secretari un treballador dels serveis socials municipals.”
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             Ha de dir:
“La instrucció del procediment per a l’atorgament d’aquests ajuts correspondrà al 
Centre Gestor, i en concret a la Regidoria d’Acció Social. 
La proposta de concessió la realitzarà l’instructor en base a l’informe emès per un 
òrgan col·legiat constituït d’acord amb l’article 22.1 de la LGS, i que estarà format per 
3 funcionaris del Centre Gestor corresponent.”

Nou paràgraf final: “No es podran concedir ajuts per una quantia superior al crèdit 
disponible.”

- Es modifica l’article 9 per tal d’ampliar el termini de resolució. Allà on diu “un mes” passa a 
dir “dos mesos”.

- Es modifica l’article 10 donada la necessitat de simplificar procediments per a l’acceptació 
de l’ajut: 

On deia:
“S'entén acceptada la concessió de la subvenció per part de les persones beneficiàries si 
en el termini d’un mes comptat a partir de l'endemà de la data de la notificació de 
concessió, no han manifestat expressament la seva renúncia.”
Ha de dir:
“L’ajut s’entendrà tàcitament acceptat pel beneficiari pel sol fet de presentar la 
documentació justificativa en el moment de la sol·licitud.

- Es modifica l’article 11 per tal de permetre la compatibilitat amb altres subvencions, i es 
modifica també el títol de l’article, tot plegat amb següent detall:

On deia:
“Article 11. Incompatibilitats amb altres subvencions
Aquests ajuts no són compatibles amb els ajuts i prestacions per al pagament del 
lloguer i prestacions d'urgència especial atorgades per l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya per les mateixes mensualitats de lloguer del mateix any, segons resulta de 
les normes que regulen les corresponents prestacions i subvencions per part de 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.” 
Ha de dir:
“Article 11. Compatibilitats amb altres subvencions
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Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts i prestacions concedides per altres 
administracions o ens públics privats al pagament del lloguer i prestacions d'urgència 
especial. Tanmateix, l’import total dels ajuts rebuts per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total de la despesa objecte de la subvenció. Els beneficiaris hauran de 
comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 
s’hagi declarat amb la sol·licitud.” 

- Es modifica l’article 13 per tal de clarificar que la sol·licitud i justificació forma part del 
mateix procediment, amb el següent contingut:

On deia:
“La documentació justificativa d'haver abonat les mensualitats de lloguer objectes de 
l’ajut s’haurà de presentar conjuntament amb la sol·licitud.”
Ha de dir:
“La documentació justificativa d'haver abonat les mensualitats de lloguer objectes de 
l’ajut s’haurà de presentar conjuntament amb la sol·licitud que tindrà a tots els 
efectes, el caràcter de documentació justificativa per tal de poder rebre les 
subvencions concedides d’acord amb les prescripcions d’aquestes bases.”

Intervenció de la regidora Sra. Batista:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4647.0

Intervenció del Sr. Alcalde fent un matís i demanant si hi ha intervencions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4760.0

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4783.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4792.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4843.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4904.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4647.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4760.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4783.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4792.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4843.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4904.0
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Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4920.0

Intervenció de la regidora Sra. Batista:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4931.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4936.0

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

13. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT SOCIAL EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA. 

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4956.0

La regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, exposa breument el seu contingut i a 
continuació llegeix la part dispositiva de la proposta de la Comissió Informativa:

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

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada definitivament 
per acord del Ple de data 11 de febrer de 2016, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el dia 14 d’abril de 2016, i de la qual actualment s’està tramitant una modificació.

Vist que les Bases Específiques Reguladores de subvencions en l’àmbit social aprovades pel 
Ple del 10 de març de 2016, publicades al BOPB el 9 de maig de 2016 i modificades pel Ple 
del 15 de març de 2017 i publicades al BOPB de 16 de maig de 2018.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4920.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4931.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4936.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4956.0
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Vist que es considera necessari modificar alguns articles de les esmentades Bases, 
concretament els articles 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 i 17, amb l’objectiu d’ajustar alguns del 
preceptes a la normativa actual, així com aclarir o simplificar conceptes, agilitzar la 
tramitació de les subvencions, la seva justificació i ampliar l’import subvencionable per cada 
sol·licitud.

Vist que la competència per modificar les Bases correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord 
amb l’article 124.3 del ROAS.

Vista la proposta de la Regidoria d’Acció Social formulada en data 8 de març de 2021.

Vist l’informe núm. 22/2021 emès per la Secretaria municipal en data 8 de març de 2021.

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

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases Específiques Reguladores de 
subvencions en l’àmbit social de l’ajuntament d’Arenys de Munt (exp. 508/2021), i en 
concret dels articles 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 i 17, segons el detall que figura en l’Annex d’acord, 
que forma part del mateix a tots els efectes legals.

Segon.- Donar publicitat d’aquest acord durant el termini de vint dies al BOPB, al tauler 
d’edictes i al web municipal, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions o 
suggeriments que considerin adients; en el cas que no se’n presenti cap, les modificacions de 
les Bases s’entendran definitivament aprovades.

ANNEX - Modificacions

- Es modifica l’article 5 apartats 2 i 3, en relació als beneficiaris/àries:

Apartat 2:
Es suprimeix la frase “mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 
següent” atès que aquesta referència no és correcta.
Apartat 3:
En el darrer paràgraf es suprimeix “mitjanant conveni” atès que aquest no sempre es 
formalitza en el cas d’atorgar una subvenció directa.
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- Es modifica l’article 6.1 relatiu a les despeses subvencionables, per tal d’ampliar la 
darrera frase que indica ”Per a la consideració de despesa efectuada no serà 
necessari que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del 
període de justificació“  tot afegint “; serà suficient que la despesa hagi meritat 
durant el termini d’execució.”

- Es modifica l’article 7 relatiu a la subcontractació per tal d’aclarir el concepte, tot 
afegint la següent frase: “No es considera subcontractació la contractació de la 
despesa en que hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar per sí mateix l’actuació 
subvencionada.”

- Es modifica l’article 8.1 relatiu a les sol·licituds, per tal de clarificar la forma d’acreditar 
la identitat de manera telemàtica. Concretament es modifiquen els apartats 5), 8) i 12), 
així com les numeracions a partir de l’apartat 8), segons el següent detall:

Apartat 5): S’afegeix “(excepte si es fa la sol·licitud de forma telemàtica, ja que la 
identitat ja queda acreditada digitalment).”
Apartat 8): Es suprimeix.
Apartat 12): Es suprimeix la referència a l’apartat 8)

Els apartats posteriors al 8) es numeren de nou de forma que hi ha un total de 12 
apartats.

- Es modifica l’article 8 relatiu a les sol·licituds, tot afegint un nou apartat 4 i movent la 
numeració de l’actual apartat 4, que passa a ser el 5:

Nou apartat 4: “Les persones jurídiques han de fer la sol·licitud, obligatòriament, a través 
del registre electrònic de l’Ajuntament.”

- Es modifica l’article 11.3 relatiu a la quantia màxima de les subvencions, per tal 
d’eliminar l’import màxim individual:

On deia:
3.   L’import màxim individual de les subvencions s'estableix en 3.000 euros, sense 

sobrepassar el cost de l’activitat subvencionada. 



    

     

_____

Ha de dir: 
3.  La quantia màxima de les subvencions i l’aplicació pressupostària es concretaran en la 

convocatòria.

- Es modifica l’article 12.1 relatiu a la instrucció del procediment, amb el següent detall:

On deia:
1. La instrucció del procediment per a l’atorgament d’aquestes subvencions 

correspondrà a la Regidoria de Benestar Social.
Ha de dir: 

1. La instrucció del procediment per a l’atorgament d’aquestes subvencions 
correspondrà al Centre Gestor, i en concret a la Regidoria d’Acció Social. 

- Es modifica l’article 12.2 relatiu a la proposta de concessió, per tal de modificar la 
regulació de l’òrgan col·legiat:

On deia:
“2. La proposta de concessió de les subvencions l’elaborarà la Comissió Qualificadora, 

òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament,  que estarà format per les següents 
persones:

   President:
• L’alcalde/sa, o persona en qui delegui

Vocals:
• El regidor/a de Benestar Social
• Un tècnic/a adscrit a la regidoria de Benestar Social
• Un representant de cada grup polític municipal del consistori 

Ha de dir: 
2.    La proposta de concessió la realitzarà l’instructor en base a l’informe emès per  un 

òrgan col·legiat constituït d’acord amb l’article 22.1 de la LGS, i que estarà format 
per 3 funcionaris del Centre Gestor corresponent.

- Es modifica l’article 12.3 per tal de concretar l’òrgan competent per a l’atorgament de 
subvencions:
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On deia:
3.  L’òrgan competent per resoldre el procediment per a l’atorgament de les subvencions 

serà aquell que es determini d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost en el 
moment d'aprovació de la convocatòria.

Ha de dir: 
3.  L’òrgan competent per resoldre el procediment per a l’atorgament de les subvencions 

serà la Junta de Govern Local.

- Es modifica l’article 13 relatiu al termini de resolució i notificació, per tal d’afegir un nou 
apartat, el 3, i preveure la possibilitat de que l’òrgan instrucció elevi propostes 
provisionals de concessió:

Nou apartat 3: “L’òrgan instructor podrà, quan ho estimi oportú, elevar una proposta 
provisional de concessió amb caràcter previ a la concessió definitiva i concedir un termini 
de 10 dies per al·legacions.”

- Es modifica l’article 17.2 que regula la Justificació,  per tal d’ampliar el contingut de la 
memòria econòmica d’acord amb la normativa, tot indicant que és “abreujada”  i afegint 
“Detall d’altres ingressos i subvencions rebuts, indicant import i procedència.””

Intervenció de la regidora Sra. Batista:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4974.0

 

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5063.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5073.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5079.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5092.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=4974.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5063.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5073.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5079.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5092.0
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Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5103.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5105.0

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

PART DE CONTROL 

14. MOCIÓ DEL GRUP CUP PER EXIGIR LA RETIRADA DE L’ACUSACIÓ DE LA GENERALITAT 
EN LES CAUSES OBERTES CONTRA INDEPENDENTISTES.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt, però prèviament recorda als veïns i veïnes que poden 
formular precs i preguntes en relació amb els temes que estan tractant:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5120.0

El regidor Sr. Muns llegeix la moció següent:

“Des de l’any 2017 el Principat de Catalunya ha viscut en un estat d’excepció permanent en 
el que la repressió contra el moviment independentista i la resta de moviments socials s’ha 
incrementat notablement degut al cicle de mobilitzacions derivades del referèndum de l’1 
d’octubre. Fins al dia d'avui, al Principat de Catalunya hi ha al voltant de 2.800 persones que 
s’enfronten a processos judicials o administratius per protestes i mobilitzacions polítiques en 
defensa dels Drets Socials i Nacionals dels Països Catalans. 

Durant aquests tres anys, s’han produït nombroses mobilitzacions arreu del Principat, moltes 
de les quals han estat reprimides pel cos de Mossos d’Esquadra de Catalunya que depèn del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, que componen Esquerra Republicana de Catalunya i 
Junts per Catalunya, i directament de la Conselleria d’Interior, dirigida actualment per 
Miquel Sàmper de Junts per Catalunya. En moltes d’aquestes mobilitzacions hem pogut 
observar com els abusos policials protagonitzats especialment pels cossos d’antidisturbis de 
la policia catalana se succeïen amb total impunitat i sense que el govern fes res per impedir-
ho malgrat les constants peticions del Parlament i d’entitats de defensa dels drets humans. 
Contràriament, hem vist com la Generalitat de Catalunya justificava o fins i tot encobria els 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5103.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5105.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5120.0
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abusos policials protagonitzats per les unitats de BRIMO i ARRO dels Mossos d’Esquadra. El 
cas més paradigmàtic d’aquesta impunitat és el de l’Inspector Jordi Arasa que malgrat estar 
condemnat en ferm a dos anys i quatre mesos de presó, ha continuat en actiu i 
protagonitzant nous casos de repressió, o les nul·les conseqüències que van tenir aquells 
agents que no respectaven protocols i duien a terme la pràctica del “carrusel” amb greu risc 
per la vida de les persones que eren al carrer o, fins i tot, els intents d’atropellament de 
manifestants amb furgonetes dels Mossos d’Esquadra, i un llarg etcètera d’impunitat. 

Per tant, la injustificada intensitat repressiva de l’Estat espanyol ha estat acompanyada al 
mateix nivell d’intensitat de la repressió protagonitzada per la mateixa Generalitat de 
Catalunya, paradoxalment governada per partits independentistes a qui caldria exigir el 
màxim grau de compromís per fer front a la repressió. El govern de la Generalitat conformat 
per ERC i JxCAT manté una retòrica discursiva sobre la garantia del dret a la protesta i 
l’exercici del legítim dret a la dissidència política que no és coherent ni amb les actuacions 
dels Mossos d’Esquadra ni amb el manteniment per part del govern de l’acusació particular 
en determinats procediments judicials. 

Aquesta repressió protagonitzada pel govern de la Generalitat es tradueix en la participació 
d’aquesta institució com a acusació particular en fins a 70 casos repressius dirigits contra 
persones independentistes, com per exemple el cas d’Adrián Sas o el de Marcel Vivet, jove 
acusat de participar en les mobilitzacions que es van convocar per fer front a la manifestació 
que havia convocat l’associació feixista de policies, Jusapol. 

Per aquest motiu, i malgrat que ERC i JxCat s’havien compromès a retirar aquestes 
acusacions, desenes d’independentistes poden entrar pròximament a la presó acusats per la 
Generalitat de Catalunya per haver participat en mobilitzacions en defensa dels nostres 
drets socials i nacionals. En els darrers mesos, el procés d’Adrián Sas ha estat el primer que 
acaba en una sentència condemnatòria en el seu cas de més de tres anys i mig de presó, 
gràcies a l’acusació determinant dels advocats de la Generalitat. 

La participació com a acusació de la Generalitat de Catalunya en processos contra activistes 
independentistes és una col·laboració directa d’aquesta institució, i de qui la governa, en la 
ràtzia repressiva de l’estat espanyol contra el poble treballador català, ja que implica deixar 
en mans de la justícia espanyola el futur de les persones acusades. Aquesta actitud per part 
dels partits que governen la Generalitat, ERC i JxCat, és inadmissible, va en contra de 
qualsevol lògica antirepressiva i fa impossible qualsevol estratègia compartida en l’àmbit del 
sobiranisme. A banda, suposa una incoherència flagrant d’aquests dos partits amb relació a 
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les legítimes demandes d’amnistia que sostenen pels presos polítics vinculats al referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017. 

Cal denunciar doncs, la posició de la Generalitat, ja que no només fa un absolut seguidisme 
de la fiscalia, sinó que a més a més insisteix en la política de criminalització i persecució de la 
protesta generalitzada, es converteix en engranatge essencial de l’estat en la persecució de 
l’independentisme i manté l’estat d’excepció que busca la repressió del moviment 
independentista. 

Per tot el que hem exposat anteriorment, proposem al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que es retiri immediatament com 
acusació particular i sol·liciti l'arxivament de tots els processos judicials oberts contra 
activistes independentistes i de moviments socials que han exercit al seu dret a protesta i a 
la dissidència política. 

Segon.- Expressar i traslladar la solidaritat i el suport de l’Ajuntament d’Arenys de Munt amb 
les persones represaliades i les seves famílies per tot el patiment i danys que es deriven de la 
situació de judicialització que estan vivint. 

Tercer.- Demanar a les autoritats estatals i autonòmiques que aturin la persecució i repressió 
contra totes aquelles persones i col·lectius que lluiten per defensar els drets fonamentals i 
aspiracions nacionals fent ús dels seus drets a la manifestació i de llibertat d’expressió. 

Quart.- Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, a la Fiscalia, i al jutjat d’instrucció que estigui tramitant cada una de 
les 70 causes en les quals la Generalitat és acusació particular contra activistes 
independentistes o dels moviments socials. 

Cinquè.- Comunicar els presents acords a l'organització antirepressiva de l’Esquerra 
Independentista Alerta Solidària.”

Intervenció del regidor Sr. Muns: 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5180.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5180.0
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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/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5589.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5630.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5667.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5783.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5981.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5993.0

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.

15. MOCIÓ DEL GRUP PSC EN CONTRA DELS ALDARULLS VANDÀLICS PRODUÏTS A 
DIVERSES CIUTATS DE CATALUNYA I ESPANYA.

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=6007.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5589.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5630.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5667.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5783.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5981.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=5993.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=6007.0
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La regidora Sra. Castillo llegeix la moció següent:

“L’entrada a presó del cantant Pablo Rivadulla, conegut com Pablo Hasél, ha posat en 
primera línia del debat públic la llibertat d’expressió a Espanya.

La llibertat d’expressió a Espanya és inherent a la nostra democràcia i està consagrada a 
l’article 20 de la Constitució Espanyola, amb els límits lògics marcats en la pròpia Constitució 
i en les lleis i que en cap cas pot emparar cap tipus d’intimidació o d’amenaça cap a ningú, 
sigui quina sigui la seva condició i la seva adscripció política.

És evident que amb la modificació del Codi Penal del 2015 aprovada per la majoria 
parlamentària del Partit Popular hem assistit a un progressiu enduriment de l’aplicació dels 
articles del Codi Penal on es tipifica el delicte d’injúries a la Corona. En aquest sentit, pensem 
que hi ha una constatació clara que, arran d’aquesta modificació del Codi Penal, la 
interpretació que es fa sovint d’aquest tipus penal és desmesuradament extensiva.

El Govern d’Espanya ja ha anunciat que treballarà per impulsar la derogació d’aquesta 
reforma del Codi Penal, així com de la Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana, 
per tal d’evitar les interpretacions més restrictives de la llibertat d’expressió, entre d’altres 
drets individuals i col·lectius que s’han vist amenaçats per les reformes aprovades durant el 
Govern del PP.

En referència als delictes dels articles 490 i 491 del Codi Penal, el Govern d’Espanya treballa 
en una revisió en la línia de la despenalització, convertint-los en faltes administratives, ja que 
considerem que el dret penal ni és la eina més útil ni proporcionada en aquests casos. Així, 
els delictes relacionats amb excessos en l'exercici de la llibertat d'expressió només se 
sancionarien en el cas de respondre a conductes que suposin clarament la creació d'un risc 
per a l'ordre públic o la provocació d'algun tipus de conducta violenta.

Precisament és aquest el camí per canviar la llei en una democràcia plena com és la 
democràcia espanyola. No hi ha dreceres ni camins alternatius, la llei canvia la llei i per a fer-
ho són necessàries les majories parlamentàries i els tràmits legalment establerts.

D’altra banda, l’entrada a presó de Pablo Hasél ha ocasionat un seguit d’aldarulls i actes 
vandàlics a diverses ciutats de Catalunya i del conjunt d’Espanya. Aquests dies hem vist 
cremar contenidors, mobiliari públic i vehicles privats, assaltar comerços, mitjans de 
comunicació, comissaries de policia i, fins i tot, un edifici declarat Patrimoni de la Humanitat 
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per la UNESCO com és el Palau de la Música, i hem assistit a escenes de violència urbana 
extrema que en cap cas són tolerables en una societat democràtica ni poden emparar-se en 
el legítim dret a manifestació pacífica.

Per aquest motiu ens manifestem en contra d’aquests aldarulls i mostrem tot el nostre 
suport als cossos de seguretat, bombers i sanitaris que han hagut d’actuar per evitar danys.

Lamentem també les persones que han patit ferides a causa de les manifestacions, ja siguin 
membres dels cossos de seguretat o manifestants.

Rebutgem també els danys materials i els saquejos que s’han produït a comerços, agreujant 
la seva difícil situació econòmica en el context de restriccions generades per la pandèmia de 
la Covid-19 que estem vivint.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

1.- Manifestar el nostre malestar pels aldarulls i actes vandàlics produïts a diverses 
ciutats de Catalunya i de la resta d’Espanya.

2.- Expressar tot el suport cap a les forces de seguretat i prevenció que han actuat per 
frenar els aldarulls i els actes vandàlics.

3.- Rebutjar els assalts i saquejos a comerços privats, en un moment de gran dificultat 
econòmica derivada de les restriccions per la lluita contra la Covid-19.

4.- Recolzar els canvis que calgui al Codi Penal per evitar la interpretació del tipus penal 
d’injúries a la Corona que s’està produint des de la seva modificació de 2015.

5.- Notificar els presents acords al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats, a la 
Generalitat de Catalunya i en concret al departament de Seguretat Ciutadana, al 
cossos de Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i bombers i a les seves organitzacions 
sindicals.”

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=6026.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=6026.0
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Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=6309.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=6403.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom de JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=6843.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=6978.0

El Sr. Alcalde dona pas al segon torn d’intervencions (rèpliques).

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7195.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7298.0

Intervenció del regidor Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7341.0

Intervenció del regidor Sr. Morell:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7406.0

El Sr. Alcalde dona pas al tercer torn d’intervencions (contrarèpliques).

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7421.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7492.0

Intervenció del Sr. Alcalde recordant que estan parlant d’una moció sobre els aldarulls:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7507.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7528.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=6309.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=6403.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=6843.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=6978.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7195.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7298.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7341.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7406.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7421.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7492.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7507.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7528.0
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Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7551.0

Posada a votació la proposta, la mateixa no s’aprova per un vot a favor, de la regidora Sra. 
Àngels Castillo i Campos, del grup PSC; i onze vots en contra del senyor alcalde president Sr. 
Josep Sànchez i Camps, els i les tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i Paituví, Sr. Àngel 
Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal i els regidors i 
regidores Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr. 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.

16. DESPATX D’OFICI

Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7569.0

“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 45 a la 83, ambdues incloses, 
des del 15/02/2021 al 14/03/2021: 

- Resolucions en matèria d’economia: 15
- Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local:  4
- Resolucions en matèria de personal: 12
- Resolucions en matèria de contractació: 9

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 15/02/2021 al 14/03/2021, en matèria 
de:

- Seguretat: 5
- Sanitat (Cementiri): 1
- Acció Social: 3
- Medi ambient (Activitats): 2
- Obres menors: 2”

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7551.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7569.0
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Per urgència, acordada per unanimitat en la Junta de Portaveus, s’inclou a l’ordre del dia el 
següent punt: 

PROPOSTA, COM A JUNTA GENERAL DE GUSAM SA, DE NOMENAMENT DE PRESIDENT I 
VICEPRESIDENTS

El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i exposa breument el seu contingut, dient que és una 
proposta del Consell d’Administració; tot seguit, llegeix la part dispositiva de la següent 
proposta de la Comissió Informativa:

“Atès que és necessari que la Junta General de la Societat Gestió Urbanística i Serveis 
d’Arenys de Munt SA (GUSAM SA) realitzi el nomenament del president i dels vicepresidents 
de la societat en compliment del que determina l’art. 13 dels Estatuts de la societat 
municipal.

Atès que en data 11/03/2021, el Consell d’Administració proposa els següents candidats:

En Josep Sànchez i Camps com a President 
Na Maria Àngels Gros i Argelés com a primera vicepresidenta 
Na Pilar Ruiz Carrión com a segona vicepresidenta 
Na Fuensanta Maria Ballester Jiménez com a tercera vicepresidenta 
N´Alexandre Soler Casals com a quart vicepresident.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament, com a Junta General de la societat GUSAM SA, l’adopció 
dels següents acords:

Primer.- Aprovar els següents nomenaments dels consellers:

- Nomenar com a president del Consell d’Administració En Josep Sánchez i Camps. 
- Nomenar com a primera vicepresidenta del Consell d’Administració Na Maria Àngels 

Gros i Argelés. 
- Nomenar com a segona vicepresidenta del Consell d´Administració Na Pilar Ruiz 

Carrión. 
- Nomenar com a tercera vicepresidenta del Consell d´Administració Na Fuensanta 

Maria Ballester Jiménez 
- Nomenar com a quart vicepresident del Consell d´Administració N´Alexandre Soler 

Casals.
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Segon. - Notificar aquest acord als òrgans executius de la societat i als interessats.”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7620.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7847.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7856.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7873.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7895.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7905.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7911.0

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

Intervenció del Sr. Alcalde recordant als veïns que poden fer precs i preguntes i repetint el 
núm. de telèfon habilitat:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7921.0

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7620.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7847.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7856.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7873.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7895.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7905.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7911.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7921.0
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PRECS I PREGUNTES

17. PREC DEL GRUP PSC PER RECORDAR ALS PROPIETARIS DE GOSSOS EL CONTINGUT DE 
L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS.

La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“Hem detectat un desconeixement per part de propietaris de gossos respecte al que recull 
l’ordenança de tinença d’animals, com per exemple la prohibició de portar deslligats els 
gossos en tot el municipi o altres aspectes més concrets, com per exemple portar una 
ampolla d’aigua per llençar sobre les miccions. 
Demanem, si és possible, enviar una carta a tots els propietaris d’animals censats, amb un 
resum de les prohibicions i deures que recull l’ordenança.” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7969.0

Intervenció de la regidora delegada de Salut Pública, Sra. Batista, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=8008.0

18. PREC DEL GRUP PSC PER PERMETRE L’ACCÉS A RESIDENTS DEL CARRER DE LES FLORS 
I CARRER DE LA GENERALITAT, PEL CARRER BORRELL I CARRER JOSEP MARIA SOLER 
DURANT EL TEMPS DE TANCAMENT PER ACCÉS AL CENTRE ESCOLAR CEIP SANT 
MARTÍ.

 
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“Hem detectat que durant el temps d’accés dels infants al CEIP Sant Martí, es produeix un 
tancament del carrer Borrell, carrer de la Generalitat, i carrer de Josep Maria Soler, que fa 
que els residents del carrer de la Generalitat així com del carrer de les Flors no puguin accedir 
a les seves viviendes. 
Per aquest motiu, i vistos els comentaris de veïns i veïnes que veuen que si arriben en hora 
d’accessos al centre escolar, no poden arribar als seus domicilis. Per exemple, un veí del 
carrer de les Flors, pot agafar el carrer borrell però a l’arribar a la intersecció amb el carrer 
de la generalitat, no té cap via d’accés al carrer de Josep Maria Soler, i per tant, no té cap 
accés per arribar al seu domicili del carrer de les Flors. 
En el mateix sentit, si vol fer l’accés des de l’avinguda del Remei, el fet d’estar tallar el carrer 
Josep Maria Soler, tampoc li permet accedir a la seva vivenda. 
És per això, que posant sobre la taula la protecció deguda dels infants a l’hora d’accessos al 
centre escolar, així com el fet de què el volum de trànsit d’accés per veïns i veïnes en aquests 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=7969.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=8008.0
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trams temporals no és elevat, entenem que procediria el poder dotar als veïns i veïnes 
residents al carrer de les Flors i Generalitat, que així ho precisin, un distintiu que els hi 
permetés el poder accedir a les seves vivendes, i evitar amb això els perjudicis que els hi 
provoca actualment les prohibicions d’accés esmentades. 
En conclusió, demanem  la implantació d’un distintiu per a residents del carrer de les Flors i 
Generalitat, que els hi permeti el poder accedir a les seves vivendes durant el temps 
d’accessos al CEIP Sant Martí, i evitar amb això els perjudicis que els hi provoca actualment 
les prohibicions de circulació esmentades.”  
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=8092.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=8211.0

19. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE L’ÚS DE LA POSADA EN MARXA DE LA LÍNIA DE BUS 
ENTRE ELS DOS ARENYS I L’HOSPITAL DE MATARÓ.

La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“El dia 1 de març es va posar en marxa la nova línia de Bus, entre Arenys de Munt, Arenys de 
Mar i l’Hospital de Mataró, amb 5 expedicions diàries d’anada i 5 de tornada.
Transcorreguts els primers 15 dies volem preguntar quina ha estat la resposta de la 
ciutadania sobre el seu ús, quines franges horàries són les més utilitzades i si hi ha hagut 
incidències.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=8361.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=8393.0

20. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LA RECUPERACIÓ DEL SERVEI DE PEDIATRIA.

La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Han passat força dies des de la reunió amb representants del Departament de Salut i els 
diversos agents implicats i mobilitzats, per tal de recuperar el servei de pediatria del municipi
Sabem de l’existència d’una adreça de correu electrònic a l’abast dels veïns i veïnes d’Arenys 
de Munt on enviar les seves incidències i queixes.
Volem preguntar, quants correus s’han rebut. I sobretot en quin punt està la negociació pel 
retorn d’aquest servei tan necessari pel nostre poble.” 

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=8092.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=8211.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=8361.0
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=8393.0


    

     

_____

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=8464.0

Intervenció de la regidora delegada de Sanitat, Sra. Gros, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=8524.0

21. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER LES ACTUACIONS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS QUE S’HAN DUT A TERME I QUE ES DURAN.

El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Malgrat que encara queda força temps per l’estiu, des del grup municipal de la CUP creiem 
que és necessari plantejar-nos quina és la política activa que fem des de l’Ajuntament per tal 
de prevenir els incendis forestals. Sobretot tenint en compte que bona part del municipi són 
àrees forestals.
Ja sabem que la majoria de boscos són de propietat particular, però la plaga del Tomicus va
afectar tots els boscos per igual i encara podem veure com hi ha arbres que no s’han acabat 
de retirar. Malgrat que els boscos són de titularitat privada els incendis són de 
responsabilitat pública, això ens fa preguntar de qui és responsabilitat la seva prevenció.
Tot i que potser tenim un any plujós i això ajuda que el bosc no estigui sec, el perill dels 
incendis forestals va en augment any rere any degut a l’augment global de temperatura i al 
canvi de les condicions meteorològiques a causa del canvi climàtic.
Potser ens haurem de plantejar seriosament sancionar els propietaris que no facin un 
manteniment adequat dels boscos del nostre municipi, els llancem la proposta.
És per aquests motius expressats que volem preguntar al govern d’Arenys de Munt i en 
especial a la regidoria de Medi Ambient el següent:
Quines actuacions es van prendre després de l’estiu de 2020 i quines s’estan prenent ara t per 
a la prevenció d’incendis forestals?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=8674.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=8765.0

22. PREC DEL GRUP CUP PER TRASLLADAR LA INFORMACIÓ PARLADA ALS CONSELLS 
SECTORIALS A LA CIUTADANIA ARENYENCA.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
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“Per fomentar la participació ciutadana tenim el Consell de Poble i diversos Consells 
Sectorials.
Ens trobem, però, que cada consell sectorial té els seus propis estatuts que el regeixen i per 
tal cada un té una composició de membres que és diferent. És per això, a part de pel temps 
que disposa cada persona, que no tothom pot assistir a tots els consells del municipi. El fet de 
no poder ser present a tots els consells del municipi fa que no totes les persones estiguin 
informades del que s’explica i es parla a aquests consells municipals.
Malgrat que la ciutadania pot accedir a les actes d’aquests consells a través de la web de 
l’ajuntament, la qual ha millorat en accessibilitat i transparència, des de la CUP creiem que 
seria interessant per a totes les vilatanes que a l’inici del Consell de Poble es fes un breu 
resum dels temes tractats als diversos consells sectorials que s’hagin convocat entre Consells
de Poble. També creiem que seria molt positiu dedicar-los un espai exclusiu a la ràdio, sigui 
trimestral o bianual, per tal de traslladar-hi els temes parlats i els debats que han sorgit. I 
finalment creiem que seria molt interessant, dedicar gran part de la revista Amunt Arenys als
Consells Sectorials i al Consell de Poble.
Creiem que d’aquesta manera les persones d’Arenys de Munt no només estaran millor 
informades sinó que farem una major promoció dels Consells Sectorials i això podria afavorir
l’augment de participació.
Amb tot l’exposat demanem al govern que tingui en compte el prec que els hem exposat.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=9001.0

Intervenció del regidor delegat de Transparència, Sr. Coll, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=9112.0

23. PREC DEL GRUP CUP PER BUSCAR LA MANERA D’OBTENIR UN/A TÈCNICA DE 
PARTICIPACIÓ.

El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Actualment estem modificant el Reglament de Participació del nostre municipi, ja que el que 
estàvem utilitzant fins al dia d'avui té 15 anys. Creiem que és molt positiu perquè ens ajudarà 
a millorar el reglament dels òrgans de participació i els ajustarà a la nova realitat 
postpandèmia a més de tenir en compte com ha canviat el context social des dels inicis dels 
anys 2000 quan es va començar a redactar el Reglament actual.
Ara bé, tot i tenir un reglament que regula la participació ciutadana no disposem d’un o una
tècnica municipal de participació que vetllaria pel compliment d’aquest Reglament i que 
impulsaria tot allò que hi quedi recollit.
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A causa de la LRSAL sabem que és molt complicat poder engrandir la plantilla de 
treballadores municipals perquè les regles del joc espanyoles ens impedeixen poder 
desenvolupar la tasca municipal com tocaria.
Ara bé, volem demanar al govern municipal i en concret al regidor d’economia i alcalde que 
busqui la manera d’obtenir una persona tècnica en participació per Arenys de Munt, ja sigui 
a través de contractes temporals del Consell Comarcal o convenis amb altres entitats o ens 
supramunicipals.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=9221.0

Intervenció de l’Alcalde donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=9293.0

24. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS PER FACILITAR UNA SORTIDA EN GRUP A LA RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA.

El regidor Sr. Morell formula la pregunta següent:
“Hem vist en diferents mitjans de comunicació que els avis d'algunes residències geriàtriques 
com per exemple Cunit o Calafell han pogut fer una sortida pel poble aprofitant el trenet 
turístic, iniciativa segons diuen molt ben rebuda per familiars, amics i sobre tot pels mateixos 
residents. Tenint en compte que han estat molt de temps tancats sense contacte amb 
l’exterior. 
Preguntem a l'equip de govern si poden portar a terme en el nostre municipi una iniciativa 
com aquesta.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=9347.0

Intervenció de la regidora delegada de Gent Gran, Sra. Batista, donant resposta a la 
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=9394.0

25. PREC DEL GRUP JUNTS PER MODIFICAR EL PASSAMÀ DE L’ESCALA D’ACCÉS A LA 
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA.

La regidora Sra. Devesa formula el prec següent:
“Es pot observar com la barana d’acer inoxidable de la plaça, sobresurt força, i ja ha estat 
motiu d’algun trau en mainada. Fa 2 anys vam fer arribar al Sr. Alcalde i ens va dir que es 
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posaria remei, veiem que no ha estat així. Per aquest motiu, fem el prec per tal que es busqui 
una solució a aquest problema.” 
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=9451.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=9480.0

26. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS PER SABER QUAN ES FARÀ LA MILLORA DEL PARC 
INFANTIL DE LA PLAÇA DE LA LLUNA.

La regidora Sra. Devesa formula la pregunta següent:
“El Ple del 28 d’agost del 2019 la regidora d’Ensenyament, en resposta a un prec que li vàrem 
fer ens va dir que l’equip de govern té present una millora del parc infantil situat a la plaça de 
la Lluna, en el Ple del 14 de novembre del 2020 se'ns diu que durant el 2020 s’aniran portant a 
terme les millores que falten i està previst que es posi la tanca que demanem perquè els 
infants usuaris d’aquest parc tinguin més seguretat. Ara ja estem acabant el primer trimestre 
del 2021 i encara no s’ha fet. Us preguntem quan es portaran a terme les tasques de millora i 
quines seran?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=9532.0

Intervenció del regidora delegada d’Educació, Sra. Vila, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=9583.0

27. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LES MÚLTIPLES REPARACIONS DE LES REIXES DE 
LA ZONA INDUSTRIAL.

La regidora Sra. Moré formula la pregunta següent:
“Sabem que és un lloc transitat per vehicles d’un important pes, però no creiem que aquest 
sigui el motiu de que les obres de reparació durin tant poc temps.
Fa un any o una mica més d’un any es va fer una reparació important de les reixes de la zona 
industrial, important d’execució i econòmica.
Ara hem pogut veure que s’estan fent noves reparacions a les mateixes reixes, voldríem 
conèixer l’import total de l’anterior reparació, l’import que pujarà l’actual, i el perquè de les 
constants reparacions. 
Tenint en compte que les reparacions son molt constants i el seu cost segurament elevat, 
potser caldria que els tècnics fessin un estudi de la situació de les mateixes i quin és el motiu 
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de què les reixes en poc temps estiguin malmeses, potser una sola reparació important i 
coneixedora del problema seria la solució definitiva.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=9660.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=9723.0

28. 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/402881887825fed901782624f1be0000?startAt=9856.0

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