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ACTA NÚMERO 11/12
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia divuit d’octubre de dos mil
dotze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària
de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil, els tinents
d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat
Carreras i Cort, En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa,
N’Elena Navarro i Sanchís, En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, En
Josep Sánchez i Camps, N’Àngels Castillo i Campos i En Ramon Planas i Freixas,
assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
S’excusa, per no estar al municipi, la regidora Na Marta de la Iglesia i Formatger.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia:
PART RESOLUTIVA:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
S’aprova per unanimitat dels assistents, ordenant-se la seva transcripció al llibre
d’actes, amb les següents esmenes:
A la intervenció de la regidora Sra. Vila, en el punt núm. 2, corresponent a l’aprovació
del protocol contra l’assetjament laboral dins l’ajuntament d’Arenys de Munt, a la pàg.
núm. 3, on diu:
“La regidora Sra. Vila, en nom del grup PP, dóna la benvinguda...”, ha de dir: “La
regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, dóna la benvinguda...”
A la pàg. núm. 11, en l’annex relatiu a la proposta d’aprovació provisional de la
modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2013, es corregeix l’error material
detectat per la Interventora municipal, on diu:
“Es modifica l’apartat 2, que queda redactat com segueix:

“El tipus de gravamen serà el 0,78* per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,62 per cent
quan es tracti de béns rústics.“”

Ha de dir:
“Es modifica l’apartat 2, que queda redactat com segueix:

“El tipus de gravamen serà el 0,78* per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,62 per cent
quan es tracti de béns rústics.“
* en aplicació del Reial Decret 20/2011, de 30 de desembre, resulta d’aplicació el 0,86.”

2. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LES ORDENANCES TIPUS DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA SOBRE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL AMBIENTAL, LA
SEGURETAT I SALUT PÚBLICA I LA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN
ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES.
_____
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La regidora Sra. Vázquez llegeix el text de la Comissió Informativa següent:
“Considerant que s’ha produït un canvi en la normativa europea amb la publicació de
la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva
Bolkenstein o de Serveis), que ha estat transposada a l’Estat amb l’aprovació de les
següents lleis: Llei 17/2009 (Llei paraigües), Llei 25/2009 (Llei òmnibus), i a Catalunya
a través de la Llei 26/2010, de règim jurídic les administracions públiques de Catalunya
i Llei 2/2011, d’economia sostenible.
Vist que en substitució de la Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’Administració
ambiental, a Catalunya es va aprovar la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció
i control ambiental de les activitats.
Vist, així mateix, que va entrar en vigor a Catalunya la Llei 11/2009, de 6 de juliol de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
Vist que la Diputació de Barcelona ha redactat i publicat el text definitiu de les
ordenances tipus d’Intervenció Municipal Ambiental, de Seguretat i Salut Pública i la
d’Intervenció Municipal en Espectacles Públics i Activitats Recreatives, a les quals
l’Ajuntament s’adhereix.
Es proposa al Ple, com a òrgan competent, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment les ordenances SOBRE LA INTERVENCIÓ
MUNICIPAL AMBIENTAL, LA SEGURETAT I SALUT PÚBLICA I SOBRE
INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS
RECREATIVES, amb adhesió als models redactats per la Diputació de Barcelona, els
quals han estat aprovats definitivament i publicats al BOP de 15 de juliol de 2011.
Segon.- Donar publicitat del present acord durant el termini de trenta dies al BOP, al
tauler d’edictes i al web municipal.
Tercer.- Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.”
El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “Bé, l’arrel d’aquesta
proposta és el canvi en la normativa europea amb la publicació de la Directiva de
Serveis (2006/123/CE) anomenada també Directiva Bolkenstein, i el que pensem que
costaria d’explicar seria la no adhesió a l’ordenança tipus de la Diputació de
Barcelona. Afecta diferents àmbits normatius municipals (seguretat, salut pública,
espectacles i activitats recreatives...) i pel que fa aquest últim àmbit, tal com ens van
aclarir a la Comissió Informativa, no afecte al tema del circ que hem debatut en aquest
_____
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Ple ni pel que fa a l’exhibició d’animals ni pel que fa a la taxa d’ocupació d’espai públic.
El grup municipal d’ERC hi votarem a favor.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, manifesta la indignació dels socialistes
envers les paraules del ministre espanyol Wert, manifestant, a Catalunya, que vol
espanyolitzar els nostres infants i adolescents en la nostra educació. Dir que a
Catalunya ni adoctrinem ni catalanitzem, simplement fem servir la immersió lingüística
que fins ara ens ha donat molt bons resultats. A continuació, en relació amb aquest
punt 2, diu textualment: “Des del PSC creiem que és una bona opció adherir-nos als
models redactats per la Diputació de Barcelona i hi votarem a favor.”
El Sr. Alcalde diu que s’ha de centrar en el punt de l’ordre del dia, evitant polèmiques,
perquè això segurament donarà lloc a una rèplica del Sr. Planas, malgrat que ens
indignin molt aquests declaracions.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que no té ni ganes de replicar, que no
ve al cas. A continuació diu que per part del grup municipal del PP creuen oportuna
aquesta reglamentació sobre la intervenció municipal ambiental, la seguretat i salut
pública i sobre intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives, la
qual, a més, tampoc modifica en gran forma les ordenances que tenim a dia d’avui.
Per tant, no veu inconvenient en adherir-nos-hi. Hi votaran a favor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents en el Ple.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL 18
REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
AMBIENTALS I D’ACTIVITATS RECREATIVES I ESPECTACLES PÚBLICS,
I LES COMUNICACIONS D’ACTIVITATS AMBIENTALS I D’ACTIVITATS
RECREATIVES I ESPECTACLES PÚBLICS I INNÒCUES.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
La modificació que es proposa per al 2013 del text de l’ordenança fiscal número 18,
amb la seva derogació i l’aprovació d’una nova ordenança, obeeixen a l’adaptació del
reglament municipal a la normativa vigent en matèria de serveis, especialment a la
Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior, i a les lleis catalanes
20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i 11/2009, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i al Decret que
desenvolupa aquesta darrera llei.
Vist l’informe tècnic econòmic i verificat que l’import de la recaptació estimada no
excedeix del cost previsible del servei que es prestarà, conforme al que preveu
l’article 24 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
_____
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Vista la proposta d’Alcaldia de data 5 d’octubre i l’informe de la Intervenció municipal
emès el dia 8, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de la següent taxa amb
l’aprovació de l’ordenança fiscal número 18 reguladora de la TAXA PER LES
LLICÈNCIES D’ACTIVITATS AMBIENTALS I D’ACTIVITATS RECREATIVES I
ESPECTACLES PÚBLICS, I LES COMUNICACIONS D’ACTIVITATS AMBIENTALS I
D’ACTIVITATS RECREATIVES I ESPECTACLES PÚBLICS I INNÒCUES, segons
figura a l’Annex d’aquest acord del que forma part a tots els efectes legals, i la qual
deroga íntegrament el text actual de l’ordenança fiscal número 18.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal que s’aprova, durant el
termini de trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i entraran en vigor a partir del
dia 1 de gener del 2013.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 18
TAXA PER LES LLICÈNCIES D’ACTIVITATS AMBIENTALS I D’ACTIVITATS
RECREATIVES I ESPECTACLES PÚBLICS, I LES COMUNICACIONS D’ACTIVITATS
AMBIENTALS I D’ACTIVITATS RECREATIVES I ESPECTACLES PÚBLICS I
INNÒCUES
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les bases del règim local i per l'article 57 de la Llei del Parlament de Catalunya 3/1998, de 27
de febrer, de la Intervenció integral de l'Administració ambiental, i a l’empara del previst als
articles 57 i 20.4.i) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis
d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions, que es regirà
per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa,
que generi costos directes o indirectes per verificar i comprovar que els establiments on es
desenvolupen les activitats (econòmiques, mercantils, industrials, culturals o de qualssevol
altres tipus) s’ajustin a: la Directiva 96/61/CE, de prevenció i control integrats de la
_____
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contaminació (Directiva IPPC), substituïda per Directiva 2008/1/CE (nova Directiva
2010/75/UE), la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva
Bolkenstein o de Serveis), la Llei 17/2009 (Llei paraigües), la Llei 25/2009 (Llei òmnibus), la Llei
26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la
Llei 2/2011, d’economia sostenible, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, la Llei 11/2009, de 6 de juliol de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives, el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, les ordenances municipals
vigents, els plans d’ordenació, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), l’Ordenança
Reguladora de la Intervenció Integral de l'Administració Municipal en les Activitats i
Instal·lacions i, en general, a les condicions legals exigides en matèria de seguretat, salubritat,
higiene, sanejament i protecció del medi ambient, i qualitat de vida, tant en els supòsits
d’atorgament de llicència i autorització ambiental, com en els supòsits de control posterior en
els casos de comunicació prèvia o declaració responsable.
2.Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 7 d'aquesta ordenança.
3. A aquests efectes es consideren obertures:
- La primera instal·lació de l'establiment per a començar les activitats.
- El trasllat de l’activitat a un altre local pel mateix titular.
- La variació o l'alteració dutes a terme a l’establiment, que suposin un canvi d’activitat.
- La variació o l'alteració d’una activitat i un canvi de nom de la llicència anterior.
4. A aquests efectes es considera canvi de nom, el canvi de titularitat sense que comporti
l'alteració o la modificació de l’activitat, de la llicència o de l'autorització anterior.
5. A aquests efectes s’entén per modificació, ampliació o reducció, la variació o l'alteració
portades a terme a l’establiment sense que suposin un canvi d’activitat i que s’exerceixin pel
mateix titular.
6. S’entén per establiment qualsevol local, estigui o no obert al públic, que no es destini
exclusivament a habitatges, on es desenvolupi una activitat (econòmica, mercantil, industrial,
cultural o de qualssevol altres tipus), encara que aquesta es destini a l’ajut o complement de
l’activitat principal o que hi tingui relació, amb l’objectiu d’obtenir-ne beneficis o profit.
7. Les llicències atorgades caducaran:
a) als 6 mesos de la concessió, prorrogables fins a 2 anys per causa justificada, si
durant aquest termini no s’hagués obert al públic.
b) Si després d’haver començat l’activitat, l’establiment resta tancat més de sis mesos
consecutius.
Quan el tancament sigui temporal, per causa de la interrupció normal o de temporada
de les activitats de la indústria o del comerç en qüestió i en recomençar subsisteixin
sense variació les que van servir de base per a la liquidació inicial de la taxa , així com
la titularitat de la indústria o el comerç, el termini per a determinar la caducitat serà d’un
any.
c) A partir de sis mesos de la data de la baixa a l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
8. No està subjecte a pagament de taxa l’inici d’activitats que és desenvolupin sense local,
oficina o establiment, així com tampoc els aparcaments que no requereixin llicència o
autorització municipal, d’acord amb l’Ordenança o les disposicions que així ho regulin.
_____
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Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o instal·lació que
fonamenti la intervenció integral de l'administració municipal o, si s’escau, que realitzi en
qualsevol establiment una activitat (econòmica, industrial, mercantil, cultural o de qualssevol
altres tipus).
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als
efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.
Article 4. Responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. La derivació de responsabilitat requerirà que,
prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei
General Tributària.
2. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones
físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
3. En són responsables subsidiaris les persones administradores de les societats i les persones
síndiques, interventores o liquidadores de fallides, concursos, societats i entitats en general, en
els supòsits i en l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. Gaudiran de les següents bonificacions aquells que capitalitzin el seu atur per iniciar una
activitat de les subjectes a aquesta ordenança en el municipi d’Arenys de Munt, segons el següent
detall i en funció del nombre de treballadors que s’ocupi amb contracte laboral dintre del termini
dels cinc dies posteriors a l’obertura de l’establiment:
Número de treballadors a temps complert
1 persona, qui hagi capitalitzat l’atur
De 2 a 10
De 11 a 25
Més de 26

% de bonificació
75%
80%
90%
95%

2. Per gaudir de la bonificació establerta en l’apartat 1 d’aquest article s’haurà de presentar, junt
amb la sol·licitud que iniciï l’actuació municipal, la documentació que acrediti la capitalització de
l’atur i, en cas d’haver constituït una empresa o altra persona jurídica, l’escriptura de constitució
de la mateixa, la qual haurà de tenir una data posterior a la de la capitalització de l’atur. Així
mateix, s’haurà d’adjuntar una declaració degudament signada indicant el nombre de persones
que es preveu contractar dins dels primers cinc dies des de l’inici de l’activitat, en cas de què
aquesta dada no figuri en altra documentació aportada.
3. Serà requisit imprescindible el manteniment de la plantilla durant el primer any d’activitat. A
efectes de comprovació d’aquest requisit, els que hagin gaudit de la bonificació hauran de
presentar a l’Ajuntament, dintre del termini de 30 dies següents a què es compleixi l’any d’inici de
l’activitat, còpia del llibre de matrícula i dels TC2, degudament diligenciats.
Article 6. Quota tributària
1. Les tarifes d’aplicació són les següents, d’acord amb el que estableixen la Llei 11/2009, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, la Llei 20/2009, de
prevenció i control ambiental de les activitats i la resta de normativa aplicable:
_____
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Euros
1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o
l’activitat projectada amb el planejament urbanístic...................................
2. Consulta prèvia potestativa............................................................
3. Tramitació Municipal del procediment d’autorització ambiental
d’activitats, llur modificació substancial corresponent a activitats o
instal·lacions de l’Annex I de la Llei 20/2009
Fins a 500 m2.....................................................................................
Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d’excés............................
4. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal o de llur
modificació substancial corresponent a activitats i instal·lacions de
l’Annex II de la Llei 20/2009
Fins a 500 m2........................................................................................
Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d’excés...............................
5. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació
ambiental per a activitats i instal·lacions de l’Annex III de la Llei
20/2009 i llurs modificacions substancials
5.1 Activitats.
Fins a 100 m2..........................................................................................
De més de 100m2 a 300m2....................................................................
De més de 300 m2 a 500m2...................................................................
Més de 500 m2, per cada 200 m2 o fracció d’excés................................
5.2 Instal·lacions................................
6. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació
prèvia o declaració responsable per l’obertura d’establiments no
sotmesos a la Llei 20/2009 ni a la Reglamentació d’espectacles i
activitats recreatives, i llurs modificacions substancials.
6.1 Activitats
Fins a 50 m2............................................................................................
De més de 50 m2 a 100 m2.....................................................................
Més de 100m2, per cada 100 m2 o fracció d’excés................................
6.2 Instal·lacions.......................................................................................
7. Procediment de Control Periòdic per activitats de l’Annex II de la Llei
20/2009.......................................................................................................
8. Procediment de Control Periòdic per activitats de l’Annex III de la
Llei 20/2009 ...............................................................................................
9. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació
prevista al Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, i llur
modificació substancial
Fins a 100 m2...........................................................................................
De més de 100m2 a 300m2.....................................................................
De més de 300 m2 a 500m2....................................................................
Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d’excés.................................
_____

90,00
95,75

1.264,00
450,00

1.268,00
505,00

475,00
572,50
735,50
Euros
329,00
148,00

189,00
526,50
411,50
63,50
80,00
182,50

607,00
765,00
668,00
406,00
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10. Procediment de llicència municipal prevista al Decret 112/2010 de 21
d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives i llur modificació substancial.
Fins a 100 m2...........................................................................................
De més de 100m2 a 300m2.....................................................................
De més de 300 m2 a 500m2....................................................................
Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d’excés.................................
11. Procediment de llicència provisional d’establiment obert al públic i
d’establiment de règim especial per dur a terme espectacles públics i
activitats recreatives.................................................................................
12. Procediment de llicència/autorització pels espectacles públics i
les activitats recreatives de caràcter extraordinari ....................................
13. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència i
comunicació per la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives..................................................................................................
14. Procediment de transmissió de llicència o comunicació per a l’exercici
d’activitats sotmeses a la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives..................................................................................................
15. Procediment de transmissió de llicència o comunicació per a l’exercici
d’activitats sotmeses a la normativa ambiental.......................................

1.020,70
1.183,00
1.347,50
427,50

146,00
211,50

185,50
119,00
119,50
Euros

16. Procediment de modificació de l’autorització,llicència i comunicació
motivats per canvis no substancials..........................................................
17. Tramitació del procediment de revisió de l’autorització o llicència.....
18. Llicència per venda d’articles de pirotècnia........................................
19. Per cada publicació:
a) al BOPB
b) al DOGC
c) a diari de més difusió
20. Per cada inspecció municipal .........................................................

116,50
429,50
523,75
189,00
143,00
258,00
104,75

2. Ens els supòsits en què la quantia de la taxa es fixa segons els m2 s’ha de tenir en compte
les següents determinacions:
-

Els m2 totals de superfície computable seran els m2 de superfície construïda en què es
desenvolupa l’activitat més els m2 de superfície annexa.
Es considera superfície annexa aquella en què no es desenvolupa pròpiament l’activitat, és
a dir, magatzems auxiliars, zones d’aparcament i serveis, etc.
No es computarà com a superfície les zones destinades a vials, jardins o zones de
seguretat.
En els casos d’ampliació de superfície es tindran en compte únicament les superfícies
ampliades.

3. Quan es procedeixi a la renovació de llicències d’acord amb el que fixen les disposicions
aplicables, s'abonaran les mateixes quantitats que pel tràmit d’atorgament segons les tarifes
anteriors.
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

Article 7. Acreditació de l’obligació
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la dita activitat, en la data de
presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la
formula expressament.
2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o realitzin sense haver-s’hi verificat o
comprovat prèviament per l’Ajuntament que s’ajusta en el marc normatiu a què fa referència
l’article 2 d’aquesta ordenança, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat
municipal que constitueix el fet imposable.
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del
sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació
en el cas de les activitats comunicades.
Si el desistiment es formulés abans de la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de
liquidar seran el 50 per cent de les que s’assenyalen en l’article 6, sempre que l’activitat
s’hagués iniciat efectivament. Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el
desistiment es formula abans de què l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es
retornarà integrament al contribuent l’import de la taxa. Altrament, no és retornarà cap import.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà
d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.
Article 9. Devolució de la taxa
Si abans d’un mes des de l’entrada de la sol·licitud de la llicència en el registre general i abans
que l’autoritat o l’organisme municipal hagi adoptat algun informe o acord, favorable o
desfavorable, la persona interessada renuncia irrevocablement i formalment a la seva
sol·licitud, cal que pagui una quota equivalent al 10% de la que li hauria correspost pagar
d’acord amb la present Ordenança si li hagués estat atorgada la llicència, l’autorització o la
comunicació.
Article 10. Diverses activitats
Quan en un mateix local s’exerceixen diverses activitats, o bé coexisteixen activitats auxiliars o
complementàries, cadascuna d’aquestes ha de proveir-se de la llicència específica, sense
perjudici que la liquidació dels drets pugui ser conjunta sempre i quan totes aquestes activitats
tributin pel mateix concepte de l'epígraf de l'IAE.
Article 11. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició addicional
Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació estatal i autonòmica vigent i altres normes de desenvolupament, i aquelles en
què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
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i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició derogatòria
Aquesta Ordenança deroga l'Ordenança fiscal núm. 18 de la taxa d’intervenció integral en les
activitats aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de
novembre de 2005, i modificada pel Ple de 14 de novembre del 2006, de 8 de novembre de
2007, de 13 de novembre de 2008 i de 4 de juny de 2009.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 18
d’octubre de 2012, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013 i serà vigent mentre no se
n’acordi la derogació o modificació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
continuaran vigents.”

El Sr. Alcalde, abans de donar la paraula als diferents grups, fa una petita
consideració. Comenta que en les propostes de modificació de les ordenances, en el
procés de participació ciutadana, hi havia una proposa del grup ERC en què
demanava que justament en aquesta taxa s’intentés fer una bonificació de fins al 95 %
per aquells negocis, per aquelles activitats que s’obrissin noves en el municipi. En
aquella jornada de participació ciutadana, des d’Intervenció es va justificar que
aquesta bonificació només es podia justificar per qüestions econòmiques, per raons de
capacitat econòmica. Una de les coses que hem valorat era poder introduir, lligant amb
aquella proposta que es va fer per part del grup municipal d’ERC, unes bonificacions
en els supòsits, en el cos de l’ordenança, de gent que fes una activitat nova però que
estés a l’atur, que capitalitzes l’atur. Aleshores, les bonificacions que s’han introduït en
aquesta ordenança seria, sempre que es capitalitzés l’atur:
Número de treballadors a temps complert
1 persona, qui hagi capitalitzat l’atur
De 2 a 10
De 11 a 25
Més de 26

% de bonificació
75%
80%
90%
95%

El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, diu textualment: “La taxa per
aquestes llicències també recull els canvis normatius. Des d’ERC veiem bé que en les
ordenances es contemplin bonificacions per qüestions diverses, per tal de fer-les més
justes. En aquesta ordenança, també considerem adequada la bonificació del 75% per
aquells que capitalitzin l’atur. Com en totes les taxes, la tarifa proposada no supera els
costos del servei, tal com ens diu l’informe d’Intervenció. Potser seria més exacte dir
que no superen l’estimació del cost del servei, perquè es fa una previsió dels costos
directes i indirectes contemplant, per exemple, els costos de personal, del conjunt de
personal que intervé en l’atorgament de la llicència (secretària, arquitecte,
administratiu, policia... o el que sigui), la qual cosa només pot ser una estimació. De
totes maneres, i recordant el vot d’ERC a la proposta d’ordenances fiscals 2013, ens
abstindrem en aquest punt. En el Ple de setembre, en el punt de les ordenances, hi
vam votar en contra perquè no havien acceptat les propostes republicanes que es
podien incorporar amb voluntat política (bonificacions per obertura de nous
establiments, segell verd, etc.) avui ens abstenim.”
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La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “En aquest punt se’ns
proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal Núm. 18 per adaptar-la a la normativa
vigent en matèria de serveis.
L’estudi econòmic de costos que ens han presentat per tal de calcular la taxa creiem
que és correcte, que l’import de la recaptació estimada no excedeix en el seu conjunt,
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme el que preveu
l’article 24.1 i 2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Si que hi ha un punt però ens agradaria comentar, i és respecte als Beneficis Fiscals:
• Estem d’acord en els percentatges de bonificació d’aquells que capitalitzin el
seu atur per iniciar una activitat. És una bona mesura.
Però sabem que estem en temps de crisi i donat que les Ordenances es poden anar
adaptant a les circumstàncies, nosaltres serien partidaris d’afegir com a beneficis
fiscals altres punts que farien d’incentiu.
Per exemple:
1. Concedir una bonificació del 75% en l’import d’aquesta taxa a les sol·licituds
d’obertura d’aquelles iniciatives empresarials qualificades d’Iniciatives Locals
d’Ocupació. No només a aquells que capitalitzin, sinó a tothom en general.
2. Activitats agrícoles i ramaderes. Aplicar la quota tributària únicament respecte de la
superfície directament relacionada amb l’activitat productiva derivada del projecte,
d’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals.
Ens agradaria que ho tinguéssiu en compte, per dues raons, pels moments de crisi i
perquè la recaptació no seria tant elevada per perdre una gran quantitat d’ingressos
per aquest concepte.
El nostre vot anirà relacionat amb la vostra resposta.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que amb tot el que es pugui fer per
beneficiar als particulars hi estaran a favor, que ho veuen raonable i coherent.
El Sr. Alcalde diu, sobre les dues bonificacions noves que proposa el PSC, que les
veuen bé i que es podrien mirar d’incorporar, però que hi hauria d’haver una anàlisi del
Departament d’Intervenció sobre si són veritablement aplicables a l’ordenança que
estem aprovant avui, però per poder-les aplicar, ara tenim un expedient tancat que
portem avui a Ple. Dóna dues vies per mirar d’introduir-les: les al·legacions i que
s’aprovin en el proper Ple o esperem a posar-les de cara al 2013 i que s’incorporin en
el procés de participació ciutadana al voltant de les ordenances fiscals. Com vostès
vulguin. Però si ho vol fer-ho a partir de les al·legacions, caldrà votar en contra per tal
de poder incorporar aquestes bonificacions. És una valoració que ha de fer la Sra.
Castillo i que s’entendrà el seu vot correctament i que ho estudiarien per poder-ho
valoraran la seva incorporació.
La regidora Sra. Castillo pregunta que si s’absté podrà presentar al·legacions, ja que
els agradaria que es pogués incorporar previ estudi.
El Sr. Alcalde diu que amb una abstenció no, que aleshores hauria de ser algun
ciutadà que presentés aquestes al·legacions per poder-les incorporar.
La regidora Sra. Castillo diu, que en aquest cas, votaran en contra, per entendre-ho
com una millora.
_____
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Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís i En
Ramon Planas i Freixas dels grups CUP, CIU i PP; tres abstencions dels regidors En
Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví i En Josep Sánchez i Camps, del
grup ERC; i un vot en contra de la regidora N’Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL 19
REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA I CLAVEGUERAM.
El Sr. Alcalde diu textualment, respecte a l’ordenança: “La nova ordenança que ara
es proposa fusiona les antigues ordenances 10, taxa de clavegueram, i 19, taxa de
subministrament d’aigua, i recull, en una de sola, la regulació tributària de les taxes
pel subministrament d’aigua i pel servei de clavegueram que fins ara es venien
regulant separadament, atès que ara és l’empresa municipal GUSAM SA qui
gestiona el cicle integral de l’aigua de forma global.
La proposta de modificació de l’ordenança 19 recull un canvi en l’estructura tarifària
en aplicació de nous criteris que són els següents:
o pel que fa a la tarifa d’abastament d’aigua
- El primer tram de l’ús domèstic es manté en el mateix preu que l’anterior tarifa
(0,4375 €/m3 ) i no ha sofert cap augment en els darrers anys, des de 2009,
malgrat aquest preu està per sota del preu de cost de compra d’aigua actual
(0,4656 €/m3) i del que es preveu per a l’any 2013 (0,49 €/m3). Per tant, aquest
primer tram, al qual no se li aplica cap increment en aquesta tarifa que avui es
presenta, està subvencionat respecte al cost actual de l’aigua en 3 cèntims
d’euro com a mínim, podent arribar a estar-ho en 6 cèntims d’euro. D’aquesta
manera, aquest primer tram d’ús domèstic té la consideració de tarifa reduïda. I
es planteja per tal que les famílies que facin un esforç en l’estalvi d’aigua el vegin
recompensat amb l’aplicació d’una tarifa subvencionada i per sota del cost de
l’aigua.
- Al mateix temps s’introdueix un canvi substancial, i molt important, que radica en
l’establiment, per a l’ús domèstic, d’una estructura de trams basada en el número
de residents empadronats en cada unitat de consum. D’aquesta manera, els
límits dels trams es fixen en funció del número de persones, seguint el criteri
recomanat per l’OMS (Organització Mundial de la Salut) en 100 litres/persona/dia
de consum que equivalen a 3 m3 mensuals per persona. Aquest canvi suposarà
que les unitats familiars que facin un ús responsable de l’aigua, i que no superin
el primer tram, puguin beneficiar-se d’aquesta tarifa reduïda, sigui quin sigui el
nombre de residents a l’habitatge. Per tant, cada un dels membres de la unitat
familiar podrà sentir-se corresponsable de l’estalvi que realitzi tota la unitat
familiar i es veurà recompensat amb una reducció de la tarifa de l’aigua. Per a
habitatges sense cap resident empadronat, es considerarà un mínim d’una
persona.
Aquesta modificació beneficiarà a la majoria de població resident d’Arenys de
Munt, sent més justa que l’anterior, que estava basada en una estimació de 3
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persones per habitatge. De tal forma que a partir d’ara el primer tram, en una
família de 3 persones, el tram més econòmic s’allarga fins als 27m3, quan en la
tarifa anterior era només de 9m3 i només 33 litres de consum diari per persona.
La majoria de la població sortirà guanyant amb aquesta nova tarifa. I serà una
tarifa que aplicarà un principi de justícia social molt recomanable en els temps de
crisi que estem patint.
Aquest era un objectiu llargament volgut però que no s’ha pogut portar a la
pràctica fins que no ens hem deslliurat de les restriccions que ens imposava
l’empresa privada SOREA i que impossibilitava dur a terme aquesta nova
estructura de l’aigua
Els preus dels trams segon, tercer i quart, d’ús domèstic, que reflecteixen un
major consum de l’aigua si que es veuen augmentats en un 2, 15 i 25%
respectivament, per compensar la tarifa més econòmica i per incentivar l’estalvi
d’aigua, incidint, des de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, de forma directa en
aquesta “nova cultura de l’aigua”, tant reclamada especialment en èpoques de
sequera. També hem de tenir en compte que amb aquesta nova estructura de
trams, als trams més alts només s’hi arribarà cas de no fer un ús responsable de
l’aigua.
La quota de servei augmenta lleugerament (1,92 €/trimestrals), per tal de poder
contribuir a cobrir en major part els costos fixos del servei, que és el que suposa
la garantia de l’abastament.
S’incrementa la quota de servei de la venda en alta (actualment fixada en 1€),
que no són els usuaris domèstics ni per activitat econòmiques, per tal de poder
contribuir a cobrir en major part els costos fixos del servei, que és el que suposa
la garantia de l’abastament. El càlcul per a la tarifa a aplicar s’extreu de repercutir
a aquests usuaris la part proporcional de la quota fixa de servei que es paga per
la compra d’aigua al Consell Comarcal del Maresme.
També es important destacar que s’estableix una bonificació de fins al 50% per
motius de renda per a unitats familiars amb ingressos inferiors al salari mínim
interprofessional, per contribuir a pal·liar la greu situació social i econòmica que
pateixen alguns vilatans d’Arenys de Munt.
També volem destacar que s’introdueix un nou concepte tarifari per a casos de
fuites a les instal·lacions interiors dels usuaris. D’aquesta manera, els elevats
consums produïts per incidències involuntàries, o sigui fuites, no han de suposar
una càrrega excessiva per als usuaris/es afectats. Ja que l’aigua no es cobrarà
en cap tram de consum sinó a preu de cost.
o pel que fa a la tarifa pel servei de clavegueram
La tarifa aplicable pren ara com a referència el consum d’aigua, al considerar que
qui més aigua consumeix més ús en fa de la xarxa de clavegueram. S’aplica un
coeficient multiplicador (0,18) a l’import del servei d’aigua.
El fet imposable d’aquesta taxa passa a ser el tenir connexió a la xarxa de
clavegueram. D’aquesta manera, les finques que no tenen connexió i que amb
l’anterior taxa contribuïen en funció de la seva referència cadastral, a partir de
l’aplicació de la nova tarifa deixaran de contribuir. Com per exemple, els
pàrquings i trasters sense connexió. Sent aquesta una aplicació molt més justa.
Per als usuaris amb connexió al clavegueram però sense servei d’abastament
d’aigua (els habitatges que disposen i utilitzen pous propis), es fixa una quota
anual de 20,40 €, basada en una estimació de consum mitjà d’aigua.
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Amb totes aquestes modificacions, s’espera que aquesta nova estructura tarifària sigui
més justa i reparteixi de forma més equitativa en la contribució dels vilatans a aquests
serveis.
Volem destacar l’important esforç que s’ha realitzat per part d’aquest Ajuntament, però
també i especialment per part de GUSAM i Aigües d’Arenys i dels seus treballadors,
per tal d’adaptar aquestes tarifes d’aigua i de clavegueram a la realitat actual d’una
important crisi econòmica que ha incidit de forma clara en els ingressos familiars dels
veïns d’Arenys de Munt.”
A continuació llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
La modificació que ara es proposa per al 2013 té com a finalitat aprovar una nova
ordenança número 19 per tal de recollir la nova estructura tarifària pel servei d’aigua i
de clavegueram unificant les ordenances en una sola, i derogar les ordenances fiscals
actualment vigents, números 19 i 10, que regulen respectivament i de forma separada
aquests serveis.
Vist l’informe tècnic econòmic i verificat que l’import de la recaptació estimada no
excedeix del cost previsible del servei que es prestarà, conforme al que preveu
l’article 24 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Vista la proposta d’Alcaldia de data 5 d’octubre, la Memòria que acompanya
l’expedient i l’informe de la Intervenció municipal de data 8 d’octubre, la Comissió
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de la següent taxa amb
l’aprovació de l’ordenança fiscal número 19 reguladora de la TAXA PELS SERVEIS
DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I CLAVEGUERAM, segons figura a l’Annex
d’aquest acord del que forma part a tots els efectes legals, i la qual deroga les actuals
ordenances fiscals 10 i 19 segons la seva Disposició derogatòria.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional i l’Annex, durant el termini de trenta dies hàbils comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del TRLHL, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i entraran en vigor d’acord amb el que determina la Disposició
final de l’‘ordenança.
ANNEX
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

Ordenança Fiscal núm. 19
TAXA PELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I CLAVEGUERAM
Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del que estableixen els articles 57 i 20. r) i t) del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu, 2/2004, de 5 de març (TRLHL), i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, l'Ajuntament d'Arenys de
Munt estableix la taxa per prestació dels serveis de subministrament d'aigua potable, clavegueram,
tractament i depuració d'aigües residuals, que es regiran per la present ordenança.
Art. 2. Fet imposable
•

Constitueix el fet imposable de la present taxa:
o

o

•

La prestació del servei de subministrament d'aigua mitjançant la xarxa de
subministrament de titularitat municipal i el servei d'evacuació d’excretes d'aigües
negres i el seu tractament per a depurar-les.
L'activitat tècnica o administrativa realitzada pel titular del servei o, en el seu cas, pel
gestor del mateix, que tendeix a verificar si es donen les condicions necessàries per
autoritzar la presa a la xarxa de clavegueram o l'escomesa a la xarxa de
subministrament d'aigua.

Es considera que no constitueix fet imposable de la taxa relativa al servei de clavegueram
al no fer ús de la xarxa de clavegueram municipal, els següents usos o subministraments:
o

o

Els usos municipals de reg i jardineria, fonts públiques i ornamentals i neteges de
carrers, així com les boques d'incendi i hidrants, siguin municipals o privades, ja que no
fan ús de la xarxa.
Els subministraments d'aigua en alta.

Art. 3. Subjecte passiu

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que es beneficiïn de la prestació dels
esmentats serveis o de l'activitat tècnica o administrativa, qualsevol que sigui el seu títol
sobre l’immoble ocupat: propietaris, usufructuaris, habitants o llogaters, fins i tot, en precari.

2. En el cas de lloguer d'habitatges, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de

l'ocupant o usuari dels habitatges, el propietari d'aquests immobles, que podrà repercutir, si
s'escau, les quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.

3. En el cas de lloguer de locals, amb una tarifa contractada per a activitat econòmica, no
existirà la consideració de subjecte passiu substitut.

4. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya,
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L'esmentada
designació haurà de comunicar-se a l'ajuntament, o en seu cas, al gestor del servei, abans
del primer acreditament de la taxa posterior a l'alta en el registre d'abonats.

Art. 4. Quota tributària
a) La quantia de la taxa serà la fixada en el següent quadre de tarifes:
_____
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TARIFES
a) Tarifa subministrament aigua
1) Quotes de servei
I) Urbanitzacions (fins a la recepció)

121,8300 euros/escomesa/mes

II) Domèstic

5,5000 euros/abonat/mes

III) Municipals

5,5000 euros/abonat/mes

IV) Boques d'incendi i hidrants

5,5000 euros/abonat/mes

V) Activitats econòmiques

9,5500 euros/abonat/mes

VI) Residències geriàtriques

11,5600 euros/abonat/mes

VII) Provisionals d'obres

16,0900 euros/abonat/mes

2) Preu del subministrament
I) Subministrament aigua en baixa
Ús domèstic
De 0 a 9 m3/resident/trimestre

0,4375 euros/m3

De 9 a 18 m3/resident/trimestre

1,0208 euros/m3

De 18 a 40 m3/resident/trimestre

2,5640 euros/m3

Excés de 40 m3/resident/trimestre

3,9745 euros/m3

Activitat econòmica
De 0 a 18 m3/ut. consum/trimestre

0,9749 euros/m3

Excés de 18 m3/ut. consum/trimestre

1,1349 euros/m3

Municipals

0,4375 euros/m3

Residències geriàtriques

1,1543 euros/m3

Provisionals d'obres

2,2296 euros/m3

Fuites interiors domèstic

0,5000 euros/m3

Fuites interiors activitat econòmica

0,5674 euros/m3

II) Subministrament aigua en alta
Venda en alta

0,8500 euros/m3

b) Tarifa servei clavegueram
1) Import servei aigua multiplicat per coeficient

0,1800

2) Quota clavegueram sense comptador aigua

20,4000 euros/any

c) Drets de connexió
1) Alta d'escomesa abastament aigua
2) Autorització
_____

de

presa

a

la

191,12 euros
xarxa

de

91,00 euros
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clavegueram
b) S’entén per resident tota persona que estigui empadronada a l’habitatge. En cas d’una
unitat de consum domèstica sense cap resident empadronat, s’aplicarà l’estructura de
trams corresponent a un únic resident.
c) De manera general, la quantia de la taxa del servei de clavegueram s'obtindrà aplicant un
únic coeficient multiplicador sobre la base imposable resultant del servei de
subministrament d'aigua en el període corresponent, un cop aplicades les corresponents
bonificacions.
d) En el cas d'usuaris/es amb connexió a la xarxa de clavegueram però sense contracte de
servei de subministrament d'aigua, atès que es tracta d’aprofitaments d’aigües superficials
o subterrànies que no procedeixen de la xarxa de distribució municipal, la taxa del servei de
clavegueram es fixa aplicant el coeficient multiplicador únic sobre el consum mig d'aigua
estimat en un any i correspon a la tarifa b).2.
e) La tarifa c).1 prevista en el quadre de tarifes per l'alta d'escomesa d'abastament d'aigua
inclou les despeses administratives i de gestió per tal de donar d'alta un nou usuari/a com a
abonat del servei d'abastament. També inclou la col·locació del comptador a l’entrada de la
instal·lació particular de l'usuari, en un lloc accessible des de l'exterior de la finca per tal de
facilitar-ne la lectura. No inclou en canvi, la realització d’obres, l’obertura de la vorera,
actuacions sobre la canonada general, la col·locació de valvuleria o qualsevol altra acció
que suposi manipular la xarxa de subministrament general.
f)

La tarifa c).2 d'autorització de presa a la xarxa de clavegueram inclou les despeses
administratives i de gestió per tal de donar d'alta un nou usuari/a en el registre d'abonats.

Article 5. Beneficis fiscals
g) Es reconeixeran bonificacions per raó de la capacitat econòmica del subjecte passiu,
únicament aplicables a les tarifes per a ús domèstic relacionades amb l’abastament d’aigua
(epígraf A) i drets de connexió a la xarxa d’abastament (epígraf C).
h) La capacitat econòmica es valorarà prenent com a referència el SMI o altres ingressos,
essent les situacions que donen dret a bonificació les següents:
Ingressos anuals inferiors a:
• Unitat familiar amb un sol membre_______________Salari Mínim Interprofessional
• Per cada membre de més en la unitat_____________S'incrementa en un 20% el
SMI
i)

El percentatge de bonificació a aplicar sobre la tarifa de l’apartat 1 d’aquest article serà el
següent:
Concepte
Percentatge bonificació sobre tarifa normal
a) Tarifa subministrament aigua
1) Quotes de servei
II) Domèstic
2) Preu del subministrament
I) Subministrament aigua en baixa
Ús domèstic

_____

50%
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De 0 a 9 m3/resident/trimestre

50%

De 9 a 18 m3/resident/trimestre

25%

De 18 a 40 m3/resident/trimestre

0%

Excés de 40 m3/resident/trimestre

0%

c) Drets de connexió
1) Alta d'escomesa abastament aigua

50%

2) Autorització de presa a la xarxa de
clavegueram

50%

j)

Per a gaudir de la bonificació caldrà adreçar la corresponent sol·licitud davant de
l'administració o ens gestor del servei d'abastament d'aigua i clavegueram. En tot cas, les
circumstàncies que s'al·leguin s'hauran d'acreditar amb la següent documentació:
- Atur amb o sense prestació.
- Subsidi d'atur.
- Certificat de convivència.
- Declaració de renda o certificat negatiu si no hi ha obligació de presentar-la.
- Certificat o justificants de la Seguretat Social sobre les pensions.
k) Per tenir dret a aquesta bonificació s'haurà de presentar la corresponent sol·licitud davant
l'administració o ens gestor del servei durant el primer trimestre de l'any, i tots els membres
de la unitat familiar hauran d'estar empadronats en el mateix habitatge. Si al llarg de l'any
es produeix un canvi en aquesta circumstància, el beneficiari té l’obligació de comunicar-ho
en un termini màxim de 15 dies. L’incompliment d’aquesta obligació i la modificació de les
condicions que permeten gaudir-la, comportaran la pèrdua del dret amb efectes a partir del
període impositiu següent que sigui posat a cobrament.
Art. 6. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat que constitueix el seu
fet imposable, i s’entendrà que aquesta s’inicia:
a) En relació als epígrafs a) i b), l’acreditament es produeixi des de que té lloc la prestació
efectiva del servei.
b) En relació a l’epígraf c), l’acreditament es produeixi en la data de presentació de la
corresponent sol·licitud del dret de connexió.
2. Per norma general el pagament de la taxa es realitzarà per trimestres naturals, en els quals
es presentaran els corresponents rebuts. El drets de connexió de l’epígraf c) seran abonats
un cop practicada la corresponent liquidació.
3. En el cas de l'epígraf b).2 el pagament de la taxa es realitzarà un cop l'any, durant el tercer
trimestre.
Article 7. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Article 8. Gestió del servei
L’ajuntament podrà prestar el servei a través de qualsevol de les formes de gestió de serveis
autoritzades per la normativa. En cas de gestió directa a través d’empresa pública, aquesta
realitzarà el cobrament de les quotes que resultin de l’aplicació de les tarifes d’aquesta
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ordenança, d’acord amb el que disposa el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les
Entitats Locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, i la normativa que pugui fixar
l’Ajuntament.
Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició transitòria. Aplicació de la taxa pel subministrament d’aigua.
En tant no siguin vigents les taxes contingudes en el quadre de tarifes de l’article 4, epígraf a),
així com a les bonificacions contingudes en l’article 5 en relació a l’epígraf a), serà d’aplicació el
que preveu l’actual ordenança número 19.
Disposició derogatòria. Ordenances fiscals que es deroguen.
l) Queden derogades les següents ordenances fiscals:
a) Ordenança Fiscal número 19, reguladora de la TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA
b) Ordenança Fiscal número 10, reguladora de la TAXA DE CLAVEGUERAM
m) El que preveu aquesta disposició derogatòria no perjudica els drets de la Hisenda pública
respecte de les obligacions meritades durant la seva vigència.
Disposició final. Entrada en vigor i aprovació.

1. La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2013, a excepció de les taxes
contingudes en el quadre de tarifes de l’article 4, epígraf a), així com a excepció de les
bonificacions contingudes en l’article 5 en relació a l’epígraf a). Aquestes excepcions
entraran en vigor un cop siguin aprovades les tarifes per la Comissió de Preus de
Catalunya.

2. La present ordenança ha estat aprovada pel Ple municipal en data 18 d’octubre de 2012 i
estarà vigent des de la seva entrada en vigor i fins que s'acordi la seva modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. Tot
plegat, sens perjudici del que disposa la Disposició Addicional d’aquesta Ordenança.”

El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que es votarà per primera vegada
una ordenança fiscal conjunta d’aigua i clavegueram, que era una cosa que sempre
havien defensat: que es vinculés la taxa del clavegueram amb el consum de l’aigua.
Des d’aquest punt de vista, des d’ERC estan molt satisfets. Per altra banda, també han
estat mirant l’estudi tarifari presentat per GUSAM i és molt interessant i ben elaborat.
També una cosa molt positiva que han trobat en aquesta proposta és que per primera
vegada s’estableixen trams en funció del nombre de persones empadronades a
l’habitatge: això és un avenç, tenint en compte que hi ha famílies que no són
considerares nombroses i que tenen un consum elevat d’aigua, però que en tot cas
continuen fent un ús responsable i amb l’actual règim tarifari estaven penalitzats.
Amb aquest canvi, això és millora i des d’aquest punt de vista estan contents. Diu que
també s’afegeixen unes bonificacions per motius de renda i que estan contents perquè
s’avança en la idea de fer unes ordenances i unes taxes i uns rebuts de l’aigua més
justos i més solidaris. Lamenten, per altra banda, que, tot i que l’estudi està molt ben
elaborat, que en una reunió de GUSAM en la qual van convocar també els portaveus
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municipals els hi van explicar, els n’han fet arribar còpia i han tingut unes 48 hores per
fer un estudi més o menys acurat, lamentem que els hi hagués agradat que els partits
polítics a l’oposició haguessin pogut participar fent propostes i afegint idees; explica
que des d’ERC, ja ho van fer saber al Consell d’Administració de GUSAM, estan fent
un estudi dels diferents tipus de rebut de l’aigua i de gestió de l’aigua que s’està
aplicant arreu de la Comarca del Maresme i que aquest estudi pot ajudar a millorar la
gestió del cicle integral de l’aigua a Arenys de Munt. En aquest estudi, tornant al tema
de l’estudi tarifari, s’han adonat d’algunes coses que els han sobtat bastant. Una de les
qüestions és sobre la previsió d’equilibri financer previst inicialment per l’any 2012, hi
ha un increment important dels costos de personal, inicialment s’havien previst uns
139.000,00 euros de costos de personal en relació amb la gestió de l’aigua i el
clavegueram i, en aquest cas, s’ha incrementat en 174.000,00 euros, la qual cosa
explicaria aquest dèficit previst per a l’any 2012 de 36.000,00 euros entre ingressos i
despeses en relació amb la tarifa. També els sembla curiosa la previsió inicial per a
l’any 2012 del consum de d’aigua que ha de pagar l’Ajuntament, ja que amb SOREA
l’Ajuntament no pagava aigua. Els sembla bé que es pagui però hi ha altres municipis
que paguen aigua a la gestora de l’aigua, altres que fan una quota molt ajustada i
altres que paguen estrictament els impostos del cànon derivat del consum. També els
sembla que el consum de l’Ajuntament ha estat molt elevat (40.000 m3) i inicialment es
preveia de 17.000,00 m3, la qual cosa no és el mateix pagar a final de l’exercici 2012
8.000,00 o 9.000,00 euros pel consum de l’aigua que 25.000,00 o 26.000 euros, per
tant, si ara estem parlant de restriccions, de reajustaments a la despesa de l’energia,
s’hauria de fer un estudi de per què aquest consum tant elevat, si s’ajusta a les
necessitats d’Arenys de Munt i si es poden aplicar mesures d’estalvi. Per altra banda,
tornant al dèficit previst per a l’exercici 2012, tenint en compte que l’Ajuntament
d’Arenys de Munt paga una quota reduïda del 0,43 % per sota del preu de cost de
compra, entenen que això suposarà més dèficit a l’empresa gestora i, per tant, quant
més consumeixi l’Ajuntament d’Arenys de Munt més dèficit pot generar a l’empresa
gestora.
Tornant a les coses positives, els hi ha semblat bé que l’empresa gestora aboni la
quota de pertinença al CONGIAC i els sembla positiu. Finalment, volen saber, en
relació amb la incertesa que és manté, quan abans millor, l’import que s’haurà de
pagar a SOREA pel traspàs de la gestió de l’aigua a GUSAM; saben que s’està fent un
estudi amb una empresa externa al respecte per acreditar que el que demana SOREA
s’adapta a la realitat o no i esperen conèixer la xifra i que aquesta no hipotequi el futur
i la viabilitat financera de la gestió de l’aigua a Arenys de Munt.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Una de les
premisses que creiem es va plantejar aquest Equip de Govern quan va posar en
marxa la gestió integral de l'aigua a través de GUSAM i aquesta a través d'Aigües
d'Arenys va ser la de poder reduir els costos que suposava el fet que una empresa
privada, com era Sorea, ho gestionés, i aquesta reducció de despeses es traduís en
una reducció de la factura que els vilatans i vilatanes havíem de pagar.
Des del Partit dels Socialistes d'Arenys de Munt sempre hem cregut que la gestió del
servei, des del punt de vista administratiu es podia realitzar a través de l'empresa
pública, i posàvem (i encara posem) en dubte la part de l’operativitat del personal ja
que ha d'estar ben preparat per les tasques a realitzar. Durant aquest gairebé un any
de gestió hem tingut alguns exemples de la manca d'experiència, com va ser les
errades de la primera facturació, i obres i reparacions que duraven massa i fins i tot
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varen generar algun petit accident. Però com acabo de dir abans, són fruit d'una
manca d'experiència que amb el pas del temps pensem que s'aconseguiran reduir a la
mínimament. Ningú neix ensenyat. I aquest servei pensem que té la seva
envergadura.
En aquest Ple es presenta l'ordenança que regula els preus de l'aigua i del
clavegueram.
Pel cas de l'aigua, el preu s'incrementa lleugerament en el primer tram, i més
substancialment en els trams superiors.
Estem d’acord que el principal benefici és en l'estructura dels trams, establint-se pel
número de residents empadronats en la unitat de consum a raó de 3 metres cúbics
per resident i de manera que qui menys consumeixi i faci un ús més responsable
podrà gaudir d'aquesta tarifa reduïda.
També considerem molt positiu el fet de bonificacions pels casos d'unitats familiars
amb ingressos per sota del salari mínim interprofessional. En aquests temps de
retallades és una mica d'oxigen per aquestes economies domèstiques.
I, finalment, pel cas del clavegueram també és just el fet què es gravi a qui més
consumeix.
Suggerim que les fuites o reventons que es produeixen, gairebé sempre als mateixos
llocs, que siguin canviades les canonades en primer ordre.
I demanar-vos que en feu al màxim de difusió pel que fa a les bonificacions i aquelles
fuites domèstiques que es puguin justificar i siguin susceptibles d’abonament.
Per totes aquestes raons, el nostre vot serà positiu, encara que ens mantindrem
vigilants als possibles desajustaments que es puguin generar en l'operativa del
manteniment i millora de la xarxa.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que sobre la proposta que es fa des de
GUSAM veuen bones intencions i un treball minuciós i curos. Seguint per aquesta
línea, el PP vol afegir que es valorin les aportacions fetes per l’oposició com a una
millora pel benestar dels ciutadans. Diu que el que més els preocupa, al seu parer, són
les inversions per substituir part del clavegueram i, encara que augmenti la part
d’inversió, la troben limitada i de fer a molt llarg termini, no obstant això, creuen que es
poden millorar.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que en un entorn canviant en temes de
subministrament d’aigua, el servei en alça patirà un augment, on tenim diversos temes
que fan que el nostre sistema pel que fa a la nostra xarxa i el nostre servei tingui
algunes debilitats: algunes són ja del propi municipi, com pous propis amb molta aigua
i molts nitrats o pous amb poc rendiment i amb pocs nitrats; que fan que s’hagi de
comprar un 66 % de l’aigua que subministrem a la xarxa del Consell Comarcal, els
desnivells que té el municipi també provoca que s’hagi de gastar molta energia
elèctrica, en aquest cas, hi ha una previsió de 28.000,00 euros, i aquesta energia
elèctrica ha sofert i patirà uns augments importants de tarifes i també afegim que
l’aigua que traiem dels pous propis ara hauran de pagar un cànon de l’Agència
Catalana de l’Aigua. Tenim un mal rendiment de la xarxa, heretat de l’anterior
concessionari, només tenim un rendiment del 62 %. És a dir, de cada cent litres que
posem a la xarxa, 38 litres es perden i no arriben a les llars i enlloc del municipi. Això,
ara és molt greu, perquè d’aquets 38 litres que perdem, a sobre de no poder-los
facturar i sí pagar si l’hem comprat al Consell Comarcal, sí que pagarem el cànon a
l’Agència Catalana de l’Aigua pels litres perduts. Per tant, un doble cost: no facturem,
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perdem l’aigua, l’hem de pagar i, a més, paguem un cànon per aquest fet. Un impacte
important que aquest 2012 els usuaris han notat pagant més a la factura, però que no
és ni d’Aigües d’Arenys ni l’hem posat des de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, són els
cànons més elevats que l’Agència Catalana de l’Aigua ha implantat. Com s’ha explicat,
s’unifiquen en una sola tarifa els serveis d’abastament d’aigua i clavegueram,
d’aquesta manera el fet imposable queda tot en el mateix temps. En el
subministrament domèstic, els trams es defineixen en els blocs de consum i es fixaran
en funció de la quantitat de les persones residents. Això farà sensibilitzar la gent per
un bon ús responsable de l’aigua. La quota de servei no s’ha modificat en els darrers 4
anys i es preveu una reducció dels consums domèstics, per tant, el que es fa és
actualitzar una mica aquesta quota que, en tot cas, són 0,6 cèntims al mes. És fixa una
quota de servei a les grans escomeses de venda d’aigua, en els mateixos usos
determinats en l’estructura anterior, activitats domèstiques, residències, geriàtrics,
municipals, també es mantenen els mateixos usos com estava en la tarifa anterior.
S’introdueix un preu per m3 en aquells usuaris que tinguin una fuita interior i que, per
tant, han facturat i han passat de tram i, com s’ha explicat, es fa el preu de cost. En
aquest cas, també, quan a servei de qualitat i de proximitat d’Aigües Arenys, el que
fem és avisar abans de facturar perquè no sigui que la gent hagi de pagar aquest tram,
reclamar i tornar. Per tant, abans d’emetre la factura, els hi enviem una nota en el seu
domicili. Pel que fa a la tarifa del clavegueram per aquells usuaris amb servei
d’abastament d’aigua fixe es fa a través del seu consum. El preu del primer bloc del
consum domèstic no es modifica, per tant aquella gent que en faci un ús responsable
de l’aigua i es mantingui en el primer bloc, no té cap modificació. També hem de tenir
en compte que en aquest cas l’aigua que comprem en alta al Consell Comarcal la
paguem a 0,4656 cèntims i el preu que tenim nosaltres en aquest primer tram el tenim
a 0,43, per això estem facturant aquest primer tram per sota del cost que nosaltres
paguem. En el preu també s’estableix una bonificació per motius de renda, en aquest
cas i en els moments que estem vivint i en totes les èpoques, perquè sempre, malgrat
les coses vagin bé, pot haver-hi algú que no ho està passant tant bé. Com es veu, els
augments són relativament baixos. Recordem que la tarifa porta quatre anys ni tant
sols augmentant l’IPC. Si es volgués actualitzar l’IPC, podríem acabar actualitzant en
el global de la tarifa un 9,8 % en aquest cas. Hem de tenir clar que el que s’ha apujat
bastant en aquests últims 4 anys és l’aigua en alta i l’energia elèctrica que ha pujat
molt. Tot això ha suposat un esforç molt gran del cap de servei, la gerent i el personal
d’Aigües Arenys però el resultat és una tarifa que ens permet continuar donant un
servei de qualitat, fer inversions i sobretot una tarifa més justa que aposta clarament
per una visió integral del cicle de l’aigua i, al vincular-se la taxa del clavegueram a la
factura de l’aigua, com havien demanat el grup d’ERC i com havien demanat, l’any
passat, el Consell d’Administració d’Aigües d’Arenys. Per tant, incidim en la justícia de
la factura de l’aigua, amb la bonificació social, aprofundim en aquesta justícia. Tot això
segur que permetrà que la gent que vulgui fer un ús responsable de l’aigua, en aquest
cas l’import de la factura, com a mínim, sigui el mateix. I una última reflexió: hem
d’incorporar, com ja vaig dir l’any passat, que també es paga per la seguretat del
servei. La seguretat de què obrim l’aixeta i surt aigua. Seguretat de la qualitat de
l’aigua i seguretat per la garantia del servei. Fem un pas important, val la pena l’esforç
en redactar la nova tarifa, en el sobreesforç, també, de la seva aplicació, que hi és. I la
bona gestió del servei que permet no haver d’apujar la tarifa i garantir la viabilitat del
mateix.
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

Respon al Sr. Sánchez dient-li que amb més temps es podrien haver fet aportacions,
però ha costat molt de redactar la proposta i hi ha hagut poc temps i per això es va fer
la reunió; pel que fa a l’Ajuntament, es va fer un consum estimat al seu moment i ara
es mirarà d’estalviar, però sempre va ser partidari de posar el comptador i saber la
despesa; respecte al personal, es tracta només d’una actualització.
A la Sra. Castillo li diu que el primer tram no ha canviat, és a partir del segon que hi ha
proposta; és cert que sempre hi ha errors al començament, però també és cert que
SOREA va trigar molt en donar el padró i no es van poder fer proves; al Sr. Planas li
diu que fer més inversions suposaria pujar més la tarifa i això s’ha valorat i
properament és redactarà el Pla Director de l’Aigua amb l’ajuda de la Diputació.
Considera, finalment, que la tarifa és més justa.
El Sr. Alcalde diu que aquest canvi tarifari i la unificació era una petició llargament
reclamada i en el seu moment, quan estava a l’oposició, va demanar-ho en una llarga
intervenció i la resposta va ser que, com que estàvem amb una concessionària, això
no es podia fer tècnicament. Ara ja no la tenim i els canvis s’han pogut introduir i
suposa un gran pas endavant i s’haurà de creuar informació entre el padró i la factura
de l’aigua. A més, el primer bloc, que sempre havia estat estàtic, ara serà dinàmic
segons el nombre de persones de la unitat familiar, per tant, aquest canvi és important
sobre l’anterior tarifa i no sap quants municipis ho estan fent al país perquè suposa
una feina que no s’està disposat a assumir. Es podrien haver incorporat propostes de
l’oposició i es podrà fer en el futur i seran benvingudes, ja que el tema de l’aigua afecta
moltes famílies. Respecte a l’increment de costos de personal, de 174.000 a 178.000
euros és una pujada continguda.
És cert que l’Ajuntament no pagava l’aigua, però la pagaven els veïns dins la seva
factura, per això l’Ajuntament ha de ser conscient del que gasta i, com que consumim
molt, s’hauran de prendre mesures i igual passa amb la llum, que també s’ha intentat
reduir.
Respecte al tema de l’auditoria a SOREA, aquest no és un tema de GUSAM, sinó de
l’Ajuntament i que la xifra reclamada inicialment semblava molt elevada i es van passar
segons els informes dels tècnics, de 400.000 euros i potser encara s’hagi de rebaixar
més i per això s’ha demanat que un auditor extern fixi el preu i que ningú escombri cap
a casa seva, i mentre la xifra no estigui fixada, no es posarà al pressupost.
El regidor Sr. Sánchez diu que es refereix a l’informe de GUSAM, que parla d’una
auditoria externa. Ara queda aclarit que és l’Ajuntament qui ho ha demanat, doncs molt
bé, però a ells sempre els ha importat el preu dels actius pendents d’amortitzar i la
xifra inicial era de 600.000 euros i si es menor, doncs molt millor. Respecte a les
bonificacions que han fet, li semblen molt bé ja que afavoreix a les famílies, però a
Vallgorguina, un minusvàlid de més del 65% computa com a 2 persones i això seria
interessant d’aportar. També considera que es mantenen incerteses, com la liquidació
a SOREA, la manca d’equilibri financer. Les despeses de l’estudi de viabilitat
presentades al Ple eren molt optimistes, però també ha estat una sorpresa el consum
de l’Ajuntament i que s’ha de començar a estalviar. Diu que s’abstindran.
El regidor Sr. Planas pregunta quina és la xifra que demana SOREA i si GUSAM es
farà càrrec o l’Ajuntament i també li ha semblat sentir que la partida pot ser inferior i li
agradaria que concretés xifres.
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El Sr. Alcalde diu que la quantitat pendent entre l’Ajuntament i SOREA no està fixada
pel fet que s’està fent una auditoria i diu que a la següent tarifa podrà posar més coses
en bonificacions. A més, recorda que s’han trobat molts pous parats i han hagut de
comprar molta aigua de fora; ara que els pous estan en marxa, tot el consum s’ha
estabilitzat, però no és un tema d’optimisme, sinó que abans s’ha hagut de comprar
molta aigua.
Continua dient que la xifra que reclamava SOREA era de més de 700.000 euros i els
càlculs de l’Ajuntament anaven al voltant de 400.000 euros, però ara ho sabrem
correctament amb l’auditoria i potser els tècnics s’han equivocat. L’altra consideració
és que agraeix els vots i l’actitud de l’oposició envers Aigües d’Arenys, ja que va ser
una aposta arriscada i aspiren a què Aigües d’Arenys sigui un estendard de la vila;
com a Mataró ho és Aigües de Mataró, al que aspirem a semblar-nos.
El regidor Sr. Sánchez diu que la primera vegada que es van modificar tarifes d’aigua
des de l’empresa van votar abstenció i sempre donaran idees i suport a la tasca
d’aquesta empresa.
El regidor Sr. Planas diu que el PP sempre ha estat neutral i coherent i han donat
suport a GUSAM i sempre han votat abstenció i ara votarà a favor; espera que es
pugui tirar endavant.
El Sr. Alcalde diu que sempre li han agraït.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís,
N’Àngels Castillo i Campos i En Ramon Planas i Freixas dels grups CUP, CIU, PSC i
PP; i tres abstencions dels regidors En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i
Paituví i En Josep Sánchez i Camps, del grup ERC.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
7/12.
El Sr. Alcalde diu textualment: “El Pressupost 2012, aprovat inicialment en el mes de
desembre del 2011 i que va entrar en vigor el 17 de febrer, recollia les dades d’unes
voluntats polítiques per dur a terme durant aquest any 2012, tot i que estava molt
condicionat pel context de crisi econòmica i per la important davallada de la recaptació.
Si bé en el context inicial el marge de maniobra era molt reduït per a l’actual Govern,
en el qual es van haver d’assumir unes mesures restrictives força importants, la
liquidació positiva de l’exercici 2011 va permetre modificar el pressupost i suplementar
algunes mancances inicials i altres necessitats noves, a través de la modificació de
crèdits 2/12.
Ara, novament s’han detectat determinades necessitats que els departaments
proposen cobrir en aquest exercici, però sobretot i especialment es pretén reajustar el
pressupost d’acord amb les desviacions que en la seva execució s’han observat de
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manera que amb aquest expedient es vol destinar els crèdits sobrants susceptibles de
ser donats de baixa a aquelles aplicacions que han resultat insuficients, tal i com
s’acostuma a fer a finals de cada exercici.
En aquesta ocasió les modificacions que es proposen troben el seu finançament en les
següents tipologies:
Baixes en altres aplicacions.
Nous ingressos efectivament recaptats, en concret provinents del préstec del
RDL 4/12.
Romanent de tresoreria, en aquest cas afectat, provinent d’anys anteriors i
actualment sense destí.
D’entre les necessitats detectades, es destaquen les següents modificacions:
• Es suplementen i fins i tot es creen algunes aplicacions per tal de donar
cobertura al reconeixement d’obligacions derivades de factures d’exercicis
anteriors presentades pel proveïdor amb retard dins del 2012, així com de
justificacions de subvencions atorgades l’any 2009 i presentades també al 2012
fora de termini. En aquest darrer cas, analitzades les finalitats d’aquestes
subvencions, s’ha considerat oportú no procedir a la revocació de les mateixes.
• Es suplementen determinades aplicacions del capítol 6 per tal de substituir el
finançament ordinari amb que es financen actualment (provinent de la
modificació de crèdits 2/12, finançades amb Romanent de Tresoreria General),
per un finançament afectat provinent d’anys anteriors i pendent de destí que
conformà el Romanent de Tresoreria Afectat al liquidar el 2011.
•
Es suplementen amb finançament afectat també aplicacions del capítol 6 per
tal de poder procedir a executar despeses que es consideren necessàries i no
poden esperar-se a l’any vinent per tal de donar el degut servei als ciutadans;
en concret, la reposició de mobiliari urbà del parc de Can Jalpí així com a la
reposició de punts de llum de la via pública. El finançament assignat és el
mateix que l’anterior.
• Es preveu la dotació necessària, 3.000 euros, per a la creació d’un nou ens
municipal per tal d’optimitzar i reduir costos amb una nova forma de gestió de
la prestació dels serveis prioritàriament ambientals, la qual cosa és urgent ja
que hi ha serveis que estan a punt de finalitzar en la seva forma actual de
prestació.
•
Es trasllada a l’empresa municipal GUSAM SA la part del préstec que li
correspon del concedit pel Fons Estatal en el marc del RDL 4/12 per a fer front
al pagament a proveïdors. En concret, dels 240.437,30 euros rebuts per
l’ajuntament en forma de préstec, 102.456,00 euros són per al pagament de
factures de GUSAM; per tant, procedeix traslladar-li aquesta part del préstec
per tal de que assumeixi també la devolució del capital així com els costos
financers associats a l’operació. L’Ajuntament, doncs, traslladarà a GUSAM el
préstec rebut de l’Estat mitjançant l’atorgament d’un préstec en les mateixes
condicions.
• Es suplementa en 30.000 euros l’aplicació següent per a la compra d’una
màquina per la neteja de la via pública ja que la màquina de què es disposava
per rènting va deixar de funcionar en els primer mesos de l’any i finalment, el
16 de juliol, es va rescindir el corresponent contracte, la qual cosa suposarà un
estalvi anual de més de 22.000 euros.
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Alhora, també s’han analitzat quines aplicacions ja han esdevingut insuficients i s’opta
per donar de baixa crèdits en aplicacions que s’estimen amb crèdits obrants o estan ja
executades, de manera que permeti reposar crèdit en la corresponent bossa de
vinculació, garantint la correcta execució del pressupost i procurant la inexistència
d’operacions pendents d’aplicar a finals de l’exercici.”
A continuació llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vista la Providència d’Alcaldia de 5 d’octubre de 2012, segons la qual es considera
necessari suplementar determinades aplicacions i crear-ne alguna de nova, pels
motius que s’adjunten a la mateixa i que s’exposen també en la corresponent
Memòria.
Vistos els informes emesos per la Intervenció en data 8 d’octubre i vist el que disposen
els articles 177 i ss. del TRHL, i els articles 35 i ss. del RD.500/1990, i els article 8 i
10 de les Bases del Pressupost vigent.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 07/12, per un total de 291.403,60
euros, segons el següent detall:
AUGMENT FINANÇAMENT
SUPLEMENT DE CREDIT:
corrent:
31

162

22706

RECOLLIDA D-ESCOMBRERIES I TRASTOS VELLS

21.420,00

2

19

231

48001

APORTACIÓ AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ

2.250,00

2

13

320

22700

NETEJA DE LES ESCOLES

11.752,41

2

20
920
capital:

22101

AIGUA

26.769,00

2

32

163

62301

MAQUINÀRIA PER NETEJA DE VIA PÚBLICA

30.000,00

2(*)

32

165

62301

INVERSIONS ENLLUMENAT PÚBLIC

1.329,43

4

32

155

62500

MOBILIARI URBÀ

1.466,52

4

20

920

62501

COMPRA DE CARPES PER ACTES PÚBLICS

590,00

4

20

920

64100

INVERSIÓ EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES

2.610,75

4

20

920

62500

MOBILIARI PER DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I OAC

6.560,92

4

20

920

62600

MATERIAL INFORMÀTIC INVENTARIABLE

13.139,02

4

20

920

63201

INVERSIONS A EDIFICIS MUNICIPALS

64.942,75

4

FONT DE FINANÇAMENT:
Baixa:
corrent:
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23

011

31001

PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 9542968491

1.600,00

2

23

011

31004

PRÉSTEC CAJA MADRID 2004

2.000,00

2

23

011

31005

PRÉSTEC CAIXA DE CATALUNYA 2004- 9616691911

2.000,00

2

20

011

31000

PRÉSTEC BBVA 2009

2.200,00

2

20

011

31002

PRÉSTEC CAIXA DE CATALUNYA 9616698634

2.300,00

2

23

011

31003

PRÉSTEC BBVA 0182-6035-02109047-04

2.800,00

2

20

011

31004

PRÉSTEC BANESTO 2007

4.200,00

2

20

011

31006

PRÉSTEC CAIXA DE CATALUNYA 96167602125

4.600,00

2

20

011

31009

PRÉSTEC CAIXA DE CATALUNYA 9616705750

5.900,00

2
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20

011

31013

PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 9545649047

11.700,00

20

011

31012

PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 9545588553

12.000,00

2
2

20

150
44900
capital:

APORTACIO A LA SOCIETAT MUNICIPAL GUSAM

36.210,04

2/2(*)

32

160

62400

VEHICLE PER LA BRIGADA

1.068,15

2(*)

32

160

62300

MÀQUINA RETRO I UTILLATGES PER LA BRIGADA

3.613,22

2(*)

90.639,39

4

Romanent de tresoreria AFECTAT:
23
2

(*)

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES AMB FINAÇAMENT
87010
AFECTAT
Font de finançament: Préstec BBVA-Banc de crèdit local 2008
182.830,80

AUGMENT

182.830,80

FINANÇAMENT

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
capital:
20

160

85090

ENS PÚBLIC PER OPTIMITZAR SERVEIS MADIAMBIENTALS MPALS.

3.000,00

2

19

231

78000

APORTACIO PROJECTES DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

3.116,80

2

23

011

82090

PRESTEC DEL RDL 4/12 A LA SOCIETAT MUNICIPAL GUSAM

102.456,00

8

FONT DE FINANÇAMENT:
Baixa:
corrent:
20

150

44900

APORTACIO A LA SOCIETAT MUNICIPAL GUSAM

6.116,80

2

102.456,00

8

Ingressos nous (operacions de crèdit):
23

91100

PRÉSTECS REBUTS A LL/T D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC
108.572,80

108.572,80

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del
TRHL de forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no
hi ha reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació
definitiva.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que s’ha mirat la modificació i
destaca els 26.000,00 euros de suplement de l’aigua, no prevista en el pressupost;
també destaca la xifra de material informàtic no inventariable i aquesta xifra torna a
figurar en una modificació; també els edificis municipals i també han vist amb bons ulls
una baixa de 36.000,00 euros a l’empresa municipal, ja que ell va dir a l’aprovació del
pressupost que la partida d’estudis era un eufemisme per camuflar una subvenció.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “En aquest apartat
l'equip de govern ens planteja una sèrie de propostes per a modificar els comptes
pressupostats per aquest 2012. No deixa de ser canviar cèntims d'un calaix a un altre
per tal de poder justificar els usos de la hisenda local.
El Partit dels Socialistes d'Arenys de Munt tenim diverses consideracions a fer sobre
les partides presentades.
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Els motius que es presenten a favor de la proposta és, d'una banda, la cessió dels
102.456,00 euros que es van demanar a favor de la GUSAM per fer front als
pagaments a proveïdors de factures anteriors a aquest any 2012. En el seu dia vàrem
votar a favor.
També estem a favor de les inversions en la reposició de l'enllumenat públic i en la
renovació del mobiliari urbà de Can Jalpí, propostes que nosaltres mateixos hem
portat a aquest Ple en diverses preguntes i precs i no deixen de ser beneficis pels
nostres vilatans i vilatanes.
Però, per contra, es presenta la compra d'una màquina de neteja de la via pública per
un valor de 30.000,00 euros per compensar la baixa d'una màquina adquirida per
rènting amb el vot a favor dels regidors de CiU i AM2000 i en contra o abstenció de
CUP, ERC i PSC. Llavors (era el setembre del 2010) des d'alguns dels membres de
l'actual equip de govern es va defensar la seva necessitat de gastar-nos 126.590,00
euros en una màquina que no ha durat ni dos anys, ja que gran part d'aquest temps
s'ha quedat avariada a la nau de la Brigada Municipal.
No fa gaires dies la màquina nova va ser provada a la Plaça de l’Església i ens
agradaria que ens diguessin si aquesta nova màquina, per cert comprada fora de
Catalunya, cosa que compartim si és a fi de bé, quin tipus de paviment netejarà, si
qualsevol amplitud de vorera o únicament la riera i algun altre carrer.
I també es proposa inversions en aplicacions informàtiques per valor de 2.610,75
euros, material informàtic inventariable per valor de 13.139,02 euros i inversions en
edificis municipals per valor de 64.942,75 euros.
Ens preguntem de quina mena d’inversió en edificis municipals s’estan referint.
Tot plegat al voltant de 81.000,00 euros que voldrien ens expliquessin millor el seu
destí.
És per aquest motiu que el PSC restarà a l'espera què ens expliquin més àmpliament
la destinació d’aquests 81.000,00 euros i segons la seva explicació serà la nostra
intenció de vot.
Ens abstindrem.”
El regidor Sr. Molons diu que, per elusions, en referència a la compra de la màquina i
qui va votar al Ple, explica que no es va anar a un mercat, sinó que van convocar una
licitació i que va haver-hi una mesa amb membres de tots els grups, i que va ser un
mal servei de l’empresa que la va subministrar, ja que no va complir el rènting i per
això es va aturar la màquina i, administrativament, es va fer el que s’havia de fer.
Respecte a la nova màquina es farà l’adquisició pel procediment que correspongui.
El Sr. Alcalde diu que el tema de xifres repetides només és un canvi de finançament,
no hi ha coses estranyes, només es modifica la forma de finançar-la, això passa amb
el material informàtic i les inversions de l’OAC. Respecte de la màquina, si aquesta no
funcionava, s’havia de deixar de pagar-la, per tant, allà s’alliberen alguns diners, per si
s’ha de substituir alguna màquina i recorda que a principi d’any hi havia dues
màquines i ara n’hi ha una, però, de moment, no se n’ha comprat cap, només s’estan
fent proves a veure quina és la millor i no s’ha d’anar amb perjudicis de què només es
netegen les voreres de la riera, i s’han fet proves al Panagall i diu que estava plena de
cagarades de gossos. Però diu que no s’han tingut diners fins ara, que s’ha alliberat el
rènting i que es pensa en comprar una altra màquina.
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Ara també GUSAM ens retorna una quantitat que se’ls va donar, i ve del 2011, no del
2012, com ha dit en la intervenció i en la partida actual potser també sobrin diners. És
una modificació de crèdits per quadrar i també per modificar fons de finançament.
El regidor Sr. Sánchez diu que el seu gozo en un pozo, sobre la subvenció a GUSAM
que pensava que era del 2012; respecte al material informàtic, la partida és la mateixa
i, per tant, s’ha duplicat la quantitat i passa igual amb altres aplicacions, com a edificis
municipals, que queda en 240.000,00 euros i aquestes són les qüestions.
La regidora Sra. Castillo diu que a l’aplicació hi ha una quantitat de 30.000,00 euros i
això s’associa a una màquina en proves a la plaça de l’Església i la pregunta es fa
perquè la fan els vilatants.
La regidora Sra. Carreras diu que no sap quina màquina hi havia a la plaça de
l’Església, diu que han fet dues proves: una al Torrent d’en Puig i l’altra a la part alta
de la Riera, al carrer Amadeu Vives fins l’Ajuntament i sembla que s’ha perdut alguna
cosa de la qual no té coneixement.
La regidora Sra. Castillo diu que transmet el que els veïns del poble li comenten.
El Sr. Alcalde diu que és una informació errònia.
La regidora Sra. Castillo pregunta si els diners són a la partida de comprar una
màquina.
La regidora Sra. Carreras diu que sí, que estan aquí per si es pot comprar una
màquina.
El Sr. Alcalde diu que no s’ha de perdre de vista la previsió de tresoreria, per tant, pot
haver-hi l’aplicació i altre és tenir els diners per gastar-los i fins que no avanci l’any no
sabem si podrem comprar-la.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i les regidores Na Jèssica Flores i Travesa i N’Elena Navarro i Sanchís, dels
grups CUP i CIU; i cinc abstencions dels regidors En Joan Rabasseda i Ferrer,
N’Antònia Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps N’Àngels Castillo i Campos i En
Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, PSC i PP.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE
BÉNS AMB CONDICIÓ ONEROSA.
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, llegeix la següent
proposta de la Comissió Informativa:
“La senyora M. Carmen Molet i Roura va demanar, en data 3/09/12, la signatura d’un
conveni en el qual quedés regulada la cessió gratuïta d’un terreny de 126 m2 de la
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seva propietat, afectat de vialitat i inclòs dins una nau situat a la carretera BV-5031
cantonada Rambla Eixample, 159 a l’Ajuntament, amb la condició de poder fer ús del
mateix durant vint-i-cinc anys, la qual cosa es considera una condició onerosa.
S’ha tramitat l’expedient corresponent en el qual figuren els informes preceptius del
tècnic municipal i de la secretària dels quals resta que el terreny pot ser acceptat pel
fet que el valor cabal relicte és superior al del gravamen onerós que es vol imposar,
segons estableix l’art. 31.1 del Reglament de Patrimoni dels Ens locals, aprovat per
Decret 336/88, de 17 d’octubre, a més a més, també ha quedat acreditat que la
condició s’adiu amb l’interés públic perquè l’Ajuntament no haurà de fer l’expropiació
del terreny objecte de la cessió, ni abonar les despeses de condicionament de la nau,
ni les escriptures notarial i l’existència del gravamen no perjudica les activitats
municipals, cobrarà la corresponent taxa i no contravé la normativa urbanística vigent.
La competència per acceptar la cessió amb la condició i aprovar el conveni regulador
és del Ple de l’Ajuntament; és per això que la Comissió Informativa de Serveis
Generals proposa l’adopció al mateix dels següents acords:
Primer.- Acceptar la cessió del terreny de 126 m2 propietat de la senyora M. Carmen
Molet i Roura, situat a carretera BV-5031 cantonada Rambla Eixample 159 i acordar la
segregació dels mateixos de la finca matriu amb l’objecte que sigui escripturada a
favor de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Segon.- Acceptar el gravamen onerós consistent en què la propietària podrà utilitzar
aquest terreny durant vint-i-cinc anys en les condicions que determina el conveni
regulador que obra a l’expedient i que forma part del mateix a tots els efectes.
Tercer.- Facultar al senyor alcalde per atorgar l’escriptura pública de cessió gratuïta
del terreny amb condició onerosa.
Quart.- Disposar que els béns acceptats siguin inscrits a l’Inventari municipal de béns.
Cinquè.- Notificar el present acord a la interessada pel seu coneixement i a efectes de
la signatura del conveni.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Avui aprovarem el
conveni entre l'ajuntament i la Sra. Carmen Molet i Roura, que permetrà desencallar
l'ús d'un espai privat que pot afavorir la posta en marxa d'una activitat econòmica molt
beneficiosa per al poble.
En aquest context de crisi, en el que moltes empreses malauradament han de tancar,
és una bona notícia que hi hagi en perspectiva una activitat comercial, fet que
potenciarà la zona i disminuirà el nombre d'aturats del nostre poble.
Recolzarem la iniciativa en la que les dues parts del conveni en surten beneficiades, el
nostre vot serà favorable.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Des del PSC
entenem que en aquests moments l’Ajuntament no té diners per fer l’expropiació de la
part d’aquesta nau afectada. I es dóna el cas que la propietària cedeix gratuïtament els
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126 m2 qualificats com a vials pel Pla General. A canvi, se li fa una cessió gratuïta dels
metres restants de la nau per a usos descrits en l’informe de secretaria.
Entenem que en aquests moments és la millor via de solució i alhora facilita l’ús i
explotació a veïns del poble.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el seu grup veu profitosa la mesura
i que el vot serà favorable.
El Sr. Alcalde diu que aquesta nau no s’hauria d’haver expropiat però que ha estat una
manera de desencallar un problema.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents en el Ple.
7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
CONTRA LA PUJADA DE L’IVA DEL MATERIAL ESCOLAR.
La regidora Sra. Castillo llegeix el text següent:
“L’Educació és molt més que una política pública encaminada a la capacitació
personal de les diverses generacions, és també una política que impulsa la igualtat
d’oportunitats i la competitivitat d’una economia moderna. I, com a síntesi de tot, la
política educativa es presenta com a imprescindible, no només per a la sortida de la
crisi, sinó perquè aquesta sortida sigui justa, i, àdhuc, per evitar o pal·liar els efectes
de les crisi futures.
Conscients de tot això, estem assistint amb consternació a les profundes retallades
pressupostàries que la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya està
dirigint sobre l’educació: massificació d’aules, eliminació de programes de reforç,
supressió de beques, acomiadament de professorat, supressió de serveis de transport
i menjador escolar, etc.
En el marc de les retallades en matèria educativa són especialment rellevants les
decisions que afecten el material escolar: supressió de programes de gratuïtat de
llibres de text, eliminació de programes de beques i ajuts de compra del material
escolar bàsic, a més d’un espectacular increment de l’IVA del 4% al 21% a l’inici del
curs escolar. Decisions, totes elles, que poden arribar a impedir i que, en tot cas,
dificulten l’accés al material escolar bàsic en l’educació obligatòria a moltíssimes
famílies que, en l’actual context sòcio-econòmic, estan passant situacions d’extrema
dificultat.
Aquesta pujada de 17 punts de l’IVA que afecta al material escolar converteix a
Espanya en un dels països de la Unió Europea amb l’IVA més alt per aquest concepte
(les famílies catalanes hem pagat pel material escolar dels nostres fills el doble de
l’IVA que una família italiana, el triple que una família alemanya o quatre vegades més
que una família francesa, pel mateix concepte). Això demostra que, per al Govern, el
material escolar no és un bé de primera necessitat per a les famílies, sinó, ben al
contrari, un luxe.
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Arenys de Munt també està patint les retallades i són moltes les famílies en les que ja
han finalitzat la prestació de l’atur i que estan en una situació en què han de demanar
les prestacions d’ajut social.
Cal tenir en compte que l’atur al nostre poble ja supera les 700 persones des del
passat mes de setembre i que no es veuen perspectives de millora.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Arenys de Munt demana al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al Govern d’Espanya a anul·lar les pujades del tipus impositiu de l’IVA
previstes en el Real Decreto-ley 20/2012, referides al material escolar.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a incloure, en els propers pressupostos, una
partida pressupostària destinada a la creació d’un programa d’ajuts al material escolar
destinat a les famílies amb rendes baixes i/o a desempleades.
Tercer.- Instar al Govern d'Espanya a introduir en la regulació de l'IRPF per a la
campanya de 2012 el desgravament de les despeses familiars incorregudes per la
compra de llibres i de material escolar.
Quart.- Donar trasllat i coneixement d’aquests acords a l’AMPA de l’Escola Sant Martí,
a l’AMPA de l’Escola Sobirans i a l’AMPA de l’Institut Domènec Perramón.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: ““La subida del IVA es un
disparate” això és el que deia el Sr. Rajoy durant la campanya electoral que el va
portar a governar Espanya amb majoria absoluta.
I amb aquesta majoria absoluta el govern de l'Estat espanyol va decidir la pujada de
l'IVA, a més de retallar dràsticament serveis socials importantíssims per a tanta gent
que en aquests moments tant necessita.
Aquests fets, a més de demostrar una absoluta falta de respecte cap a la ciutadania,
demostra una incapacitat total per a la sortida de la crisi, aplicant unes mesures
econòmiques que repercuteixen directament en el sector més desafavorit de la
societat, i afavorint clarament a la banca i al gran capital.
Tal i com diu la moció, Espanya és un dels països de la UE que més impostos paga i
que menys serveis dóna, serveis bàsics que cada vegada disminueixen, fent que un
sector molt elevat de la ciutadania estigui patint molt per arribar a final de mes.
L'augment descarat de l'IVA en productes escolars, culturals, determinats productes
sanitaris, etc. ens diu clarament que per al Govern espanyol són productes
considerats de luxe.
Els d'Esquerra pensem que per a tenir una societat cohesionada, lliure i culta, calen
justament ajuts encaminats a potenciar l'ensenyament, la investigació, la cultura.
Catalunya no pot continuar sota el sostre de l'Estat espanyol, que ens espolia i ens
empobreix. Ara més que mai, necessitem eines d'estat que ens permetin recaptar i
distribuir els nostres impostos segons les nostres necessitats.
Per tot això, el nostre vot serà favorable a la moció.”
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El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que s’han tocat tantes coses que no sap
per on començar. Però la primera cosa de què vol parlar és sobre el comentari que
s’ha dit de què és un luxe, diu que el luxe va ser tenir a Espanya el Sr. Zapatero i a
tota la seva colla, també va ser un luxe tenir el tripartit a Catalunya, tal i com van
deixar l’economia catalana. També li agradaria dir que l’IVA s’ha apujat, però a la que
es pugui es baixarà, així ho va dir el Sr. Rajoy i així ho reafirmem. Afegeix, respecte al
tema de l’espoli, que estem a l’Estat espanyol, que Catalunya és una comunitat
autònoma, que té uns desajustaments de la balança fiscal, com tenen altres
comunitats autònomes, que no és l’única. No els agrada prendre les mesures que està
prenent el PP, però governar suposa prendre mesures en moments difícils. Recorda a
tots que estem a Europa, un gran club, que tenim que respectar i que hem de seguir
les mesures que marca Europa, potser hi ha gent que hi està d’acord i gent que no
però hem de seguir per la vesant d’estalviar, d’arreglar els desgavells que s’han fet fins
ara d’altres partits polítics. Aquí no es tracta d’imposar ideals, es tracta d’anar tots
junts a una, de poder sortir de la crisi. Suposa que ben aviat veurem com l’economia
es comença a reactivar, com les coses comencen a millorar, però com sempre dic,
temps al temps.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “La CUP defensa i
defensarà una educació pública i de qualitat.
Cal garantir el dret a l’educació per a tothom.
No creiem en les polítiques de retallades de drets socials.
Augmentar l’IVA no és una mesura que ajudi a millorar la situació econòmica de les
persones, sinó ben al contrari. A més, aplicada a l’educació i a la cultura, acaba essent
una mesura discriminatòria perquè s’està afavorint que només se’n pugui beneficiar
qui s’ho pugui pagar, amb la desigualtat social que això comporta.
Cal pagar impostos amb criteris justos perquè reverteixin en les persones. Volem que
aquests impostos es quedin al nostre país, a Catalunya, i que no se’n vagin a l’Estat
espanyol, un Estat que ens espolia, ens humilia, ens maltracta; un Estat que diu sense
complexos que vol “espanyolitzar els alumnes catalans”. Aquesta és la seva
democràcia, la d’imposar, actitud per altra banda pròpia dels colonitzadors.
Nosaltres volem fer persones lliures en un país lliure.
Per tot l’exposat, hi votarem a favor.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que la pujada de l’IVA no és encertada
en alguns aspectes i hi manifesten el seu desacord. A més, són mesures que no ve de
gust prendre-les a cap govern i menys si ens trobem en la situació de dèficit fiscal que
té Catalunya; a més, tampoc s’han complert els compromisos signats i això ha fet que
hi hagi a Catalunya una doble imposició: per un costat el que pagaran tots els
ciutadans espanyols i per l’altre cantó, el que no vindrà revertit. Tenim una doble
imposició, ja que aquest increment no ens revertirà i no es podran incrementar beques
ni repercutir-ho de cap manera als ciutadans. Per tant, votaran a favor d’aquesta
moció.
La regidora Sra. Castillo diu que per part del regidor del grup municipal PP s’ha dit que
quan es pugui s’abaixarà l’IVA i pregunta si també abaixaran, en els pressupostos de
l’any vinent, la quantitat destinada al Ministeri de Defensa, que ha tingut un augment
d’un 28 %. Al cap hi ha la fi, per fer una desfilada el 12 d’octubre, que no representa,
crec, ningú des del nostre punt de vista i que és una despesa encara major. Per tant,
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això de dir l’herència, ha passat a la història, però hi ha coses que poden fer sense
haver d’apujar l’IVA: imposar una fiscalitat progressiva, per exemple, posar taxes a
l’energia nuclear, corregir el frau fiscal, la lluita contra l’evasió d’impostos de
l’economia submergida, així com posar impostos als grans patrimonis, hi ha moltes
coses que podrien fer i, per contra, s’apuja l’IVA i altres coses, que afecten a les
classes mitjanes que són les més desfavorides.
El regidor Sr. Planas diu que els preocupen unes coses que a ell no li preocupen, diu
que podria començar a desgranar ara tot el que s’ha dit però que s’apliqui el compte al
seu partit, de com ho ha deixat tot. També considera que en educació i sanitat la
Generalitat té molt a dir i té mà per poder decidir i fer i desfer. Pel que fa a donar tota
la culpa a la resta de l’Estat, diu que CIU també ha fet una gestió no molt coherent, a
la seva manera de veure-ho per part del PP i en aquest tema vol acabar dient que no
tot és culpa de Madrid i que els catalans i el govern de tots els catalans també tenen a
dir alguna cosa en relació amb la gestió de la sanitat i la cultura, que cadascú té les
seves culpes.
El regidor Sr. Molons diu que ell ha defensat un tema d’estructura d’estat que sempre
fa que Catalunya pagui, que s’ha centrat en el tema al repartiment de l’esforç fiscal i
diu sí que és possible que el Sr. Mas pugui fer una gestió més acurada.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís, En
Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps i
N’Àngels Castillo i Campos dels grups CUP, CIU, ERC i PSC; i una abstenció del
regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
PART DE CONTROL:
8. INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT DEL TERCER TRIMESTRE
2012.
“INFORME D'INTERVENCIÓ
NÚM. 074/12
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIÓ
RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL
REGISTRE . Període: fins 30/09/2012
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
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Primer.- Que segons les dades obrants a la Intervenció municipal, els justificants de
despesa respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la data de
registre sense que s’hagi reconegut l’obligació de pagament, s’eleven a un total de
31.552,87 € a data 30/09/2012 segons el detall que s’adjunta, que es resumeix en:
Període
fins 30/09/2012

Situació factura
Registrades
Total:

Nombre
43
43

Import
31.552,87 €
31.552,87 €

D’aquestes, s’informa que del total de 43, 36 són factures i 7 són abonaments. A més,
un total de 30 documents (24 factures i 6 abonaments) corresponen a justificants
presentats al 2012 per UNION FENOSA per subministraments de l’any anterior, amb
qui per resolució d’Alcaldia de 30/04/2012 es va adquirir el compromís de tramitar el
reconeixement i pagament de les factures pendents -que sumaven en aquell moment
un total de 54.472,66 euros- al llarg del present exercici, en els terminis acceptats per
l’empresa en data 12/04/2012.
De les restants 12 factures, 11 corresponen a despeses d’anys anteriors facturades o
presentades pel proveïdor amb retard i ja dins del present exercici. Així doncs,
únicament 1 factura correspon a l’exercici 2012.
Segon.- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de
donar compte al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per
publicar l’informe agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu
estat de tramitació.”
“INFORME DE TRESORERIA
Assumpte: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN
LA LLEI CONTRA LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE LES
OBLIGACIONS EN UN MÀXIM 40 DIES (EXERCICI 2012)
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Tresoreria municipal, les obligacions de
despesa per les que han transcorregut més de 40 dies (exercici 2012) des de la data
de registre sense que s’hagi efectuat el seu pagament, s’eleven a un total de
70.467,93 € (sense considerar els interessos) segons el detall que s’adjunta, i que es
resumeix en:

_____

Factures
pendents de
pagar a data

Nombre de factures
pendents de pagar a
30/09/2012

Import total pendent de
pagar de factures sense
descompte
d’abonaments

Import total pendent de
pagar de factures amb
descompte d’abonaments

30/09/2012

71

70.467,93 €
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Tercer.- Que d’acord amb l’art. 4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es pot
donar compte al Ple de la corporació.”
El Sr. Alcalde explica que les factures pendents de pagar a 30/09/12 són 71, per un
import total de 70.467,93 € i que no han generat cap tipus d’interès. D’aquestes
factures, n’hi ha 24 que corresponen a les factures que han comentat abans d’UNION
FENOSA, per 17.382,48 €; factures antigues entrades tard a l’ajuntament són 24
factures per un total de 22.495,79 €, de les quals 5.013,17 € ja han estat pagades el
dia 10 d’octubre. Hi ha 11 factures amb incidències, que han arribat tard a Intervenció,
o no han arribat encara, o s’està repassant la seva correcta facturació. Per tal que
tothom sigui conscient una mica dels volums d’aquest trimestre es van pagar un total
de 570 factures per 833.170,96 euros.
9. DESPATX D’OFICI
En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es
dóna compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia, des de la 184 a la 202, ambdues
incloses, des del 7/09/12 fins al 14/10/12:
-

Resolucions en matèria de personal: 2
Resolucions en matèria d’economia: 10
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 4
Resolucions en matèria de contractació: 2
Resolucions en matèria de representació: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 7/09/12 i el 14/10/12, en matèria
de:
-

Seguretat i prevenció: 23
Gestió Urbanística i Territorial: 1
Participació: 6
Cohesió social i assistència primària: 1
Sostenibilitat ambiental: 1

PRECS I PREGUNTES DEL PLE DE 13/09/12:
10. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PERQUÈ EN LA MESURA QUE ES
PUGUI ES COL·LOQUIN MÉS CONTENIDORS DE PILES ACCESSIBLES
ALS VILATANS.
La regidora Sra. Castillo formula el següent prec:
“Atès que la recollida selectiva de piles és important i beneficiosa pel Medi Ambient.
Vist que les piles, ja siguin piles botó, rectangulars o cilíndriques, converteixen energia
química en elèctrica, i per la realització d'aquest procés contenen elements molt
contaminants, principalment mercuri, zenc i òxid de plata.
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Aquests elements fan que les piles un cop exhaurides hagin de ser gestionades amb
una cura especial en centres especialitzats, i mai s'han de llençar a les escombraries,
perquè són altament contaminants pel medi ambient.
Atès que els grup dels socialistes pensem que manca un accés més fàcil i quantitatiu
perquè els vilatans puguin dipositar-les.
Vist que el Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de l’Agència de
Residus de Catalunya, ha posat a l’abast dels ens locals de Catalunya una nova eina
de conscienciació sobre els beneficis de la recollida selectiva.
Vist que hi ha empreses de productes dedicades a la recollida selectiva que
compleixen plenament amb les directrius plantejades per la Norma ISO 14000 referent
a la recollida selectiva de residus.
Per tot l’exposat, demanem a l’equip de govern que en la mesura que pugui faci el
possible per posar més contenidors als equipaments municipals i als comerços i alhora
faci una distribució equilibrada a fi que no manquin en zones allunyades del centre del
poble.”
Surt el Sr. Alcalde de la Sala i regidor el Sr. Molons dóna la paraula a la regidora
delegada de Sostenibilitat Ambiental, la Sra. Sílvia Vázquez, la qual diu: “Actualment hi
ha al municipi 28 punts de recollida que inclou equipaments municipals, escoles i
botigues, on es recullen piles i, en alguns, com ara les ferreteries, també es recullen
fluorescents.
Comerços situats a la Riera, Ctra. Sant Celoni, Lluís Companys, Panagall, Ctra. de
Lourdes, Generalitat, a la benzinera, al mercat municipal, a la policia local, etc.
La recollida de piles es fa amb una freqüència d’1 cop al mes o 1 cop cada 15 dies
segons establiment. I en algun comerç la recollida de piles es fa setmanal.
Periòdicament, des de l’ajuntament es fa un seguiment de l’estat del contenidor i s’ha
parlat amb el comerç per veure si el servei es realitza correctament o hi ha alguna
proposta.
En tot cas es revisarà de nou l’estat del contenidors, que siguin visibles per als usuaris
i es plantejarà la possibilitat de repartir contenidors en nous establiments.”
Torna a la Sala el Sr. Alcalde.
11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE QUAN REPOSARAN
L’ENLLUMENAT DE LA PART BAIXA DE CAN JALPÍ.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que des de fa temps hi ha tota una fase sense enllumenat des de la zona on hi
ha situada la petanca fins a l’entrada des d’Arenys de Mar al parc de Can Jalpì.
Atès que la situació de foscor pot provocar riscos de caigudes i d’inseguretat a la
quantitat de persones que passegen o fan footing i bicing pel caminet que està afectat.
Preguntem a l’equip de govern:
1.- Quan tenen previst reparar els fanals i retornar l’enllumenat?
2.- Si han tingut en compte alguna mesura correctora perquè no tornin a succeir actes
vandàlics que segons van informar va ser el motiu de les trencadisses dels fanals.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, respon: “1. Tenim els
pressupostos per la reparació dels fanals amb l’autorització de despesa feta, restava
pendent de la consignació pressupostària per poder-ho arreglar.
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2. Es va fer una nota de premsa, en data 26 de juliol de 2012, informant a la població
d’aquests actes incívics i el cost que això representa per a tots els vilatans.
Exactament hi ha 19 faroles trencades i el que s’ha fet és encendre totes aquelles que
no ho estan.”
12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL REGLAMENT
D’USOS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I DOCUMENTS DE CESSIÓ
D’ÚS A LES ENTITATS I VILATANS/NES.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que a l’Ordenança de Convivència i Civisme a l’art. 14 de Normes generals d’ús
dels espais, equipaments i béns públics, al seu punt 1 diu:
1. Els espais, els equipaments i els béns públics s’han de fer servir de
conformitat amb l’ús al qual són destinats i conforme a les regles i la
normativa que específicament puguin regular-los.
Vist que això fa que sigui necessària l’elaboració d’un reglament d’usos d’equipaments
per tal de regular i establir una línia d’actuació comuna per al seu bon funcionament. A
la vegada que també es regulin les condicions de cessió i d’ús del material municipal.
I que, per tant, aquest reglament haurà d’estar a disposició de tots els responsables
dels equipaments municipals i d’aquelles persones que el requereixin.
Atès que hem creat una Ordenança municipal però manca l’eina que regula el seu
contingut.
Preguntem a l’equip de govern:
Quan tenen previst elaborar aquest Reglament d’Usos dels equipaments municipals i
la cessió a entitats?”
El Sr. Alcalde diu textualment: “La pregunta parteix de la premissa que el reglament
d'usos dels equipaments municipals és necessari i s'ha d'aprovar, però l'Administració
local disposa de diverses formes de gestió del demanio públic i el reglament no és
l’única opció.
La normativa, en concret, queda recollida en el Reglament de Béns dels Ens Locals de
Catalunya, el Reglament de Béns (RBEL), el Reglament de Serveis de les Entitats
locals i la Llei (LPAP) i el Reglament de Patrimoni de les Administracions Públiques
(RPAP).
Per tant, en primer lloc, i sempre seguint la normativa esmentada, s'ha de diferenciar
entre les formes d’articular l'ús privatiu dels béns de domini públic (que és el que es
proposa).
L'ús privatiu (si es valora l'oportunitat i conveniència del seu atorgament) ha de ser
entès com el conjunt de facultats que, sobre una dependència demanial (que vol dir
que és de tots), ostenta un particular o una Administració distinta de la propietària del
bé. Així doncs, de conformitat amb el disposat en els arts. 75. 2 RBEL i 85.3 LPAP, l'ús
privatiu és el constituït per l'ocupació d'una porció del domini públic, de manera que
limiti o exclogui la utilització pels altres interessats. Així succeeix, per exemple, quan
en un carrer o plaça pública s'autoritza la instal·lació d'un quiosc o bé es permet que el
titular d'un bar situï unes taules i cadires en el carrer.
En la mesura que en aquests supòsits és contrari a la finalitat primària de la
dependència demanial, que és l'ús general, aquestes utilitzacions privatives
constitueixen un ús anormal del domini públic. A més, encara que es tracti d'una
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

activitat o aprofitament privat ha de complir, així mateix, una finalitat d'utilitat social o
d'interès general, l'exigència del qual ha de controlar l'Administració.
Les utilitzacions privatives són diverses, segons que necessitin o no la realització
d'una obra que suposi la transformació física de la dependència demanial.
En el primer cas parlarem d'ocupació, en el segon simplement d'estacionaments.
a) Quant al règim dels simples estacionaments, pel qual s'hauria de redactar el
reglament, que constitueixen, com s'ha dit, una ocupació privativa del domini públic en
favor d'un particular, però que no comporten la realització de cap obra d'importància
que origini una alteració física dels béns (cadires i taules de cafeteries en via pública,
carpes dels circs, etc.), requereixen una autorització o llicència administrativa per al
seu exercici i l'Administració disposa d'importants facultats en el que fa referència al
seu atorgament (discrecionalitat) i renovació (precarietat), i en la fixació de les
condicions que poden modalitzar els seus continguts, tot això en atenció a garantir els
interessos generals de la conservació i circulació sobre les dependències demanials.
b) Les ocupacions comporten una utilització privativa anormal, no impeditiva de l'ús
general, però que requereix una transformació, una obra definitiva i, per això, han
d'estar emparades en un títol més solemne i eficaç: la concessió (arts. 86.3 i 93 i ss.
LPAP i 78 i ss. RBEL). Exemples d'ocupacions permanents són els quioscs sobre les
vies públiques, els clubs nàutics en la zona marítim-terrestre, etc. En aquests casos no
és necessària la redacció d'un reglament, sinó la licitació d'una concessió demanial i
respon a la necessitat d'assegurar el principi d'igualtat d'oportunitats i l'elecció del
projecte més idoni o convenient als interessos generals.”
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL COST ECONÒMIC I
EL CONTINGUT DE SERVEIS DE LA NOVA OFICINA D’ATENCIÓ AL
VILATÀ.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que hem tingut coneixement d’un nou projecte de l’Oficina d’Atenció al Vilatà/na
a través del web municipal sense que en aquests moments al nostre partit a l’oposició
no se l’hagi informat.
Atès que no tenim coneixement de cap partida pressupostària ni tampoc quins seran
els canvis de millora.
Preguntem a l’equip de govern:
1.- Quin és el cost d’aquesta nova Oficina i quina partida pressupostària s’aplicarà o
subvenció es rebrà per a aquest concepte.
2.- Quin serà el nou contingut quant al funcionament i serveis al vilatà.
3.- Si s’aplicaran les normes reguladores de l’administració electrònica seguint la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques
catalanes i Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics en el sector públic
de Catalunya que comparteixen la finalitat de promoure una administració pública àgil,
eficaç i eficient, accessible, oberta i transparent.
4.- Si faran i com faran la informació de la utilització dels mitjans electrònics, per
exemple l’idCat que des de fa temps el nostre Ajuntament facilita el tràmit per obtenirho, i per tant volem saber quins tràmits es podran fer a aquesta nova oficina.”
El Sr. Alcalde respon que són quatre respostes a quatre preguntes. A continuació diu
textualment: “Primer de tot hem de dir que per explicar tot el tema relacionat amb
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l’OAV i resoldre tots els dubtes que es poguessin generar, es va fer una presentació
pública el 6 de setembre. O sigui fa menys d’un mes i mig.
Des del Govern de l’Ajuntament d’Arenys de Munt considerem que l’Administració
Pública del s. XXI és, o hauria de ser, una administració que situés el vilatà en el
vèrtex de totes les seves actuacions.
En aquest sentit, pensem que les Administracions han de crear estructures més
flexibles, que es puguin adaptar amb facilitat als canvis que es produeixen en la
societat. S’han de crear nous serveis i potser per això també se n’haurien de tancar
d’altres.
En aquesta línia, avui en dia és possible contractar una hipoteca per Internet, donar-te
d’alta d’un servei com l’aigua o l’electricitat per telèfon o demanar un canvi de nom en
un rebut sense moure’t de casa. D’acord amb aquesta nova situació, ja no és possible
el “Vuelva usted manyana!” (tan espanyol) de Larra.
Ja no resulta admissible que el vilatà, per resoldre un tràmit senzill i reglat, s’hagi de
desplaçar a l’Ajuntament dos dies i trigui quatre en aconseguir-ho, després de pujar i
baixar escales un parell de cops. Això si no s’ha hagut d’anar a dos o més edificis
diferents. Els ciutadans cada cop són més exigents. I en el futur encara ho seran molt
més.
En aquest sentit, Arenys de Munt porta un clar endarreriment respecte a municipis de
dimensions i nivell de renda mitjà de població similars. I aquest endarreriment històric
també perjudica clarament el funcionament de l’organització.
És habitual trobar-se diàriament ciutadans a l’edifici de l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
i a qualsevol dependència, davant la taula de qualsevol treballador municipal,
comentant aspectes relacionats, o no, amb consultes administratives. Aquest localisme
fa que contínuament es produeixin interferències en el treball diari de bona part del
personal municipal, restant així eficàcia i eficiència en la seva feina. Una interferència
que resta productivitat a aquests treballadors i un encariment dels serveis que es
presten. Un encariment que acabem pagant entre tots. En un moment com l’actual en
que l’anàlisi dels costos i el seu pagament ha de ser molt acurat, millorar l’eficiència i
l’eficàcia per aconseguir una millora de la productivitat és essencial en l’Administració
pública també.
En conseqüència, i com a resultat també d’aquestes interferències, ni el vilatà està ben
atès ni el treballador realitza la seva tasca com seria desitjable.
És, en relació a tot això, que s’ha presentat la proposta de crear l’Oficina d’Atenció de
la Vila (OAV) de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
1.- Quin és el cost d’aquesta nova Oficina i quina partida pressupostària s’aplicarà o
subvenció es rebrà per a aquest concepte.
D’acord amb la memòria realitzada per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament el
cost del conjunt de les obres, per conceptes, és el següent:
1.- Obres i treballs de pintura de l’Oficina d’Atenció de la Vila
24.494,35 €
2.- Adequació de l’àrea d’Intervenció
10.490,31 €
3.- Mobiliari
3.990,00 €
TOTAL
38.974,66 €
El finançament es realitzarà mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona
per valor de 5.320,12 euros i la resta amb la incorporació al pressupost de romanents
afectats d’exercicis anteriors fins a cobrir la totalitat de l’import de 38.974,66 euros.
L’amortització s’ha previst realitzar dins d’aquesta legislatura i com a conseqüència de
l’estalvi d’11.395,00 euros anuals que suposava el cost del local de Rambla Francesc
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Macià, 62, que des de l’1 de gener de 2012 ja no assumeix l’Ajuntament d’Arenys de
Munt. En concret, en 3,42 anys quedarà amortitzada aquesta inversió.
2.- Quin serà el nou contingut quant al funcionament i serveis al vilatà.
Les característiques essencials d’aquest servei seran les següents:
- Serà un espai de fàcil accés (pensant en les persones amb mobilitat reduïda).
- Molt visible (just a l’entrada de l’edifici principal de l’Ajuntament).
- Evitarà que els ciutadans hagin de desplaçar-se per l’interior de les
dependències municipals.
Amb les funcions bàsiques següents:
- Informar
- Resoldre consultes
- Assessorar
Però també tindrà la funció de donar resposta a la resolució de totes aquelles gestions
més habituals que compten amb processos completament reglats on no hi hagi marge
per a la interpretació: emissió de certificats, inscripció a cursos, informació sobre
activitats culturals o esportives, informació sobre el procés de matriculació als centres
educatius, sol·licitud de llicències... i altres tràmits administratius que en l’actualitat es
presten des d’altres serveis municipals: Serveis Econòmics, Serveis Territorials,
Secretaria General, Registre, etc.
A l’Oficina d’Atenció de la Vila no només es donarà resposta presencialment sinó que
a partir de la seva implementació permetrà avançar en una fase posterior, per poder
gestionar i atendre peticions realitzades amb o a partir de la utilització de les noves
tecnologies.
Amb la utilització de noves tecnologies aconseguirem:
- Adequació a la nova realitat.
- Major comoditat per als vilatans.
- Estalvi d’espai i, per tant, reducció de costos.
- Optimització del temps que els treballadors destinen a l’atenció al vilatà.
I des d’un punt de vista global, però de forma més directa i local, el full de ruta de
gerència determina l’Oficina d’Atenció de la Vila com un pas cabdal per afavorir la
millora de l’organització interna de l’Ajuntament atès què, entre d’altres, permetrà
continuar intervenint en el redisseny de l’eix estructural de l’organització que es va
definir a principis de mandat.
Algunes de les millores més visibles que a curt termini s’obtindran seran les següents:
- A la planta baixa es podran oferir la majoria de serveis que actualment
s’ofereixen des de cada una de les taules, departaments i edificis del municipi i
de forma desestructurada.
- Permetrà la realització d’un primer enquadrament de treballadors de diferents
departaments en la distribució de l’organigrama funcional de futur.
- Obrirà noves perspectives davant dinàmiques de funcionament intern i de
processos de treball actualment ja desfasats.
- Encetarà una nova cultura de funcionament de l’administració, no tant sols de
cara al vilatà a l’Ajuntament d’Arenys de Munt sinó també, i principalment en
aquesta fase, de cara al conjunt de processos de funcionament intern de
l’organització.
3.- Si s’aplicaran les normes reguladores de l’administració electrònica seguint la llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques
catalanes i Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics en el sector públic
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de Catalunya que comparteixen la finalitat de promoure una administració pública àgil,
eficaç i eficient, accessible, oberta i transparent.
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
disposava que en cada administració pública ha d’existir, com a mínim, un sistema de
registre electrònic per a la recepció de tot tipus de sol·licituds, escrits i comunicacions.
En compliment d’aquesta disposició, les administracions públiques podran, mitjançant
convenis de col·laboració, habilitar els seus registres per a la recepció de sol·licituds,
escrits i comunicacions dirigides a una altra administració pública i l’Ajuntament
d’Arenys de Munt es va donar d’alta el 15/03/2011 al Conveni Marc de 5 de juliol de
2007, subscrit entre l’Administració General de l’Estat i l’Administració de la Generalitat
de Catalunya per a la implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà.
4.- Si faran i com faran la informació de la utilització dels mitjans electrònics, per
exemple l’idCat que des de fa temps el nostre Ajuntament facilita el tràmit per obtenirho, i per tant volem saber quins tràmits es podran fer a aquesta Nova oficina.
L’IdCat es tramita des de l’Ajuntament i no només per als vilatans d’Arenys de Munt,
sinó també als dels pobles de les rodalies.
Aquest sistema va vinculat a un dispositiu extern que es facilita als usuaris i,
últimament, des de la Generalitat, no ens el subministren.
En quan als serveis i tràmits que oferirà l’Oficina d’Atenció de la Vila aquests seran els
mateixos que actualment s’estan oferint a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, però més
estructurats i ordenats, tot i que a mesura que es consolidi el seu funcionament
s’aniran ampliant a mesura de les possibilitats.”
14. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP PER A LA COL·LOCACIÓ D’UNA
MÀQUINA EXPENDEDORA DE BEGUDES A CAN BORRELL.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició:
En el Ple del mes de juliol un ciutadà que estava present ens va donar un toc d’atenció
a tots els regidors amb raó, per aquet motiu els demanem a l’equip de govern si
estarien disposats a posar una maquina expenedora de begudes.
Prec: Per aquet motiu demanem si es podria posar una maquina expenedora pels
ciutadans que assisteixin als plens o facin ús de les instal·lacions.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “En
prenem nota, tot i que malgrat que el Ple es realitza una vegada al mes, l’edifici ha de
romandre obert per altres activitats i l'Ajuntament ha de ser curós a l’hora de posar en
els edificis públics màquines de vending o expenedores de materials que puguin portar
a la realització d’actes contra aquestes màquines pel fet de contenir productes,
especialment en un lloc en el qual no hi ha, de forma habitual, personal responsable
municipal.”
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE LES TARGETES DE
MINUSVÀLIDS.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
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Fins al mes de desembre de 2011, la nostra població gaudia d’algun tipus d’acord,
pacte, conveni, o tractat de qualsevol altre tipus, mitjançant el qual, els minusvàlids
amb tarja de minusvàlid de tipus local i atorgada pels diferents ajuntaments que havien
pres l’acord.
Que en aquest cas, es tracta, a més del nostre municipi, també d’Arenys de Mar i
Canet de Mar.
Des de l’1 de gener d’aquest any, aquest acord amb els municipis veïns va quedar
revocat limitant els drets dels nostres convilatans que més pateixen per tenir la seva
mobilitat reduïda.
Ja no poden anar al mercat a Arenys de Mar perquè la policia municipal del poble veí
no té l’obligació de reconèixer aquest tipus de títol i a l inrevés, gent del poble veí, que
té que venir a fer gestions a la nostra vila, tampoc poden fer-ho amb facilitat perquè a
la nostra vila no es té l’obligació de reconèixer les seves titulacions de minusvàlid
d’àmbit municipal.
Pregunta: Per què des de començament d’any s’ha revocat l’acord existent amb els
municipis d’Arenys de Mar i Canet de Mar pel que respecta a l’ús de targetes de
minusvàlid de caire municipal i atorgades pels respectius ajuntaments?
L’equip municipal voldrà sumar-se a la iniciativa del PP d’Arenys de Munt per
promoure un conveni a través del Consell Comarcal perquè serveixi a qualsevol poble
del Maresme?“
La regidora delegada de Cohesió Social i Assistència Primària, Sra. Navarro, respon
textualment: “Els municipis d’Arenys de Mar, Canet de Mar i Arenys de Munt van
arribar a un acord perquè les persones amb discapacitat física poguessin gaudir d’una
targeta d’aparcament provisional mentre es tramitava el certificat de grau de
discapacitat de la persona i així poder sol·licitar la targeta definitiva.
Tenint en compte que aquest tràmit trigava entre 1 any i 1 any i mig a resoldre’s, es va
considerar que si la persona presentava un informe mèdic en el qual justificava la seva
mobilitat reduïda (requisit indispensable per ser beneficiari de la targeta definitiva
segons la Generalitat de Catalunya) podia beneficiar-se de la targeta provisional
d’aparcament, tot esperant la resolució del tràmit de grau de discapacitat.
Aquest any, a demanda dels referents dels tres municipis, es va considerar de
finalitzar aquest acord degut al mal ús i abús que es venia fent per part dels usuaris de
la mateixa: no retornar-la quan s’havia caducat, si no superava el barem de mobilitat
no es comunicava per poder continuar gaudint-ne, utilitzar-la altres membres de la
família, continuar fent-ne ús després de la defunció del/la beneficiari/a,...”
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS
A LA POBLACIÓ.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
Com tots sabem, últimament estem patint actes continuats de vandalisme al mobiliari
urbà en tot el poble. Això, a part de crear una imatge deplorable, pot crear sensació de
inseguretat. I, per tant, el Grup Municipal del Partit Popular ens agradaria saber com
s’està actuant en aquet sentit.
Pregunta: Quines mesures es volen o s’estan adoptant per intentar que no es
repeteixin els actes vandàlics ?”
_____

A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “El
nostre poble, com tants d’altres pobles, pateix algun acte de gamberrisme però sense
ser res desorbitat.
Quan sembla que hi ha un d’espuntament d’aquests actes, així com dels delictes
contra la seguretat dels béns de les persones, es reforça el servei policial amb una
altra patrulla i comptem amb l’ajuda inestimable dels nostres vilatans que truquen i ens
posen en alerta quan veuen alguna conducta estranya.”
17. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A LA BONA CONSERVACIÓ
DELS ARBRES DE L’AVINGUDA PANAGALL I SANT JORDI.
El regidor Sr. Sánchez formula el següent prec:
“L’avinguda Panagall és una via de les més transitades del nostre poble, tant per
cotxes com per vianants, la seva longitud i prolongació amb el carrer St. Antoni M.
Claret i tota la zona de Ca l’Aranyó, fa que sigui una via molt llarga, amb un pendent
constant, i que el trànsit de vianants esdevingui un esforç per la gent més gran.
Atès que aquesta avinguda es va urbanitzar de nou fa poc menys de dos anys i que
l’arbrat es va replantar mesos desprès que l’avinguda s’urbanitzés.
Vist que els arbres estan malalts i molts d’ells prop de la mort. Atès que aquets arbres i
la seva ombra ajuden a fer que el trànsit dels vianants per aquesta avinguda sigui
menys costerut.
Demanem a l’equip de govern que faci els tractaments oportuns i els recanvis
necessaris de l’arbrat perquè l’avinguda Panagall i St. Jordi puguin gaudir altre cop
dels arbres amb perfectes condicions.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “Des
del servei de manteniment de les zones verdes municipals, ja es preveu durant el mes
de setembre-octubre l’aplicació d’adob líquid als arbres per garantir una aportació de
nutrients, tal i com es va fer la setmana passada als arbres de l’escola bressol.
Pel que fa als arbres que presenten un mal estat, es comprovarà si estan morts. En el
cas que siguin baixa (estiguin morts), es substituiran per arbres nous, sempre i quan al
pressupost 2012 hi hagi partida pressupostària suficient.”
18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE LA SITUACIÓ DE LA
XARXA D’AIGUA A LA URBANITZACIÓ DELS TRES TURONS I
TORRENTBÒ.
La regidora Sra. Vila formula la següent pregunta:
“Atès que el govern municipal ha informat que Aigües d’Arenys de Munt no pot
intervenir en la xarxa d’aigües de la Urbanització dels Tres Turons, i que així ho
confirma una sentència judicial.
Vist que la política de gestió d’aigua de la Urbanització Tres Turons ha afectat el veïnat
de Torrentbò i punts concrets de subministrament d’aigua, alguns hidrants, la qual
cosa suposa un greu perill en cas d’incendi.
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Preguntem a l’equip de govern quines mesures a emprès per millorar la situació dels
veïns d’Arenys de Munt que viuen en aquesta zona del terme municipal i per evitar
riscos en cas d’incendi.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, respon que en relació
amb tot l’entorn de Tres Turons, Mas Gabana i Torrentbò hi ha una sentència que
determina que la propietària de la xarxa és la Urbanització Tres Turons. El que sí ha
fet l’Ajuntament és mediar entre les urbanitzacions per garantir-ne el subministrament;
també s’han fet estudis per intentar donar recolzament en la millora de xarxes, però
prèviament s’han de posar d’acord totes dues urbanitzacions.
Respecte als hidrants, el 25 de juny es va acordar demanar aigua i el 16 de juliol es va
signar contracte i tenen aigua, però recorda l’existència de la sentència i que s’ha de
complir i que la feina de l’Ajuntament és mediar.
19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE ELS CRITERIS
SEGUITS PER APAGAR FANALS DELS CARRERS DEL NUCLI URBÀ I
LES URBANITZACIONS D’ARENYS DE MUNT.
El regidor Sr. Rabasseda formula la següent pregunta:
“Vist que ja han passat vuit mesos de la presentació pública del Pla d'optimització del
consum elèctric municipal.
Atès que hem pogut comprovar que l'optimització a molts carrers difereix força del
projecte que l'equip de govern inicialment va proposar i aquest fet pot provocar
greuges comparatius entre diferents zones del poble.
Vist que podem trobar que en ple centre de la riera hi hagi molt poca llum i l'apagada
de fanals coincideix a la mateixa zona i que a l'Eixample estiguin tots els fanals
encesos; o zones on hi ha un escàs trànsit de vianants com ara algun carrer de la
Urbanització de Can Jalpí, estiguin tots els fanals ostentosament encesos.
Demanem a l'equip de govern que ens informi sobre aquestes irregularitats, quins
problemes s'han trobat en l'aplicació de les mesures implantades i si ja tenen
comptabilitzat l'estalvi energètic derivat d'aquesta retallada en l'enllumenat del poble.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, respon: “El Pla
d’optimització del consum elèctric municipal de l’enllumenat públic estava destinat a la
reducció del cost de les factures elèctriques en un 50 %.
El Pla d’estalvi presentat estava subjecte a canvis, per motius tècnics de les diferents
instal·lacions i per aconseguir l’objectiu fixat de reduir la despesa al 50 %.
Després de la primera actuació que va finalitzar el 27 de gener de 2012, es va valorar
que la reducció de la despesa energètica era del 36,04 % molt lluny de l’objectiu inicial
que era del 50 %.
Amb posteriors actuacions, suggeriments del grup de l’equip de govern i la participació
ciutadana, s’ha obtingut un 43,04 % de reducció, en data d’abril de 2012.
Des del mes d’abril fins al mes de juliol de 2012, amb més actuacions i regulació dels
quadres de maniobra per l’encesa i apagada dels fanals, i tenint en compte l’increment
del cost de l’energia elèctrica, s’ha obtingut una reducció del 43,87 %, el que
representa un estalvi anual de 425.787,84 kwh i 68.126,05 € sense IVA d’estalvi.
El criteri establert era una reducció mitja del 50 % i sobre aquest criteri s’ha treballat.
_____
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A la Rbla. de l’Eixample la reducció és del 33 %, un apagat dos encesos, per una
qüestió de què són lluminàries poc eficaces i és el tram de la Riera amb més amplada.
Aquesta actuació és des del quadre L i afecta també al C/Amadeu Vives, C/ rimer de
Maig, un tram de la Ctra. de Torrentbò i la Riera de Sobirans davant de “Can Tustets”.
Respecte a la Urbanització Can Jalpí, la reducció és del 50 %, al tractar-se de
làmpades de vapor de sodi de 100 W de més alt rendiment lumínic, creant una
sensació de més llum que el tram de la Riera de l’Eixample que tenen llum de poca
eficàcia energètica.
Des dels Serveis Tècnics Municipals i l’empresa SECE s’ha treballat donant resposta a
les diferents qüestions dels nostres vilatants, intentant que aquesta situació necessària
per la situació econòmica actual sigui el menys molesta possible.”
El Sr. Alcalde comenta que és veritat que un temps, per error, es van encendre tots els
fanals de Can Jalpí, però això ja està solucionat.
20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE PER QUÈ ELS GRUPS
MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ NO PODEN PARTICIPAR EN ELS
PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL.
El regidor Sr. Sánchez formula la següent pregunta:
“Vist que totes les administracions i empreses públiques, en el context
economicofinancer actual, han reduït les plantilles de personal, i l’ajuntament d’Arenys
de Munt, a través de l’empresa municipal GUSAM, ha fet tot el contrari, incrementant
en un 20% la plantilla de treballadors a càrrec de l’Administració municipal.
Atès que l’empresa municipal GUSAM ja té més de 35 treballadors i que el govern
municipal ha anunciat que vol proveir de forma definitiva aquests llocs de treball, amb
contractes indefinits.
Atès que considerem que les administracions públiques han de proveir els llocs de
treball a partir de criteris objectius i transparents, preguntem a l’equip de govern
perquè els grups de l’oposició no podem participar, ni que sigui com a observadors, en
els processos de selecció del personal que contracta l’empresa pública municipal.”
El regidor de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu que l’article 60 de la Llei
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic estableix les normes de composició dels òrgans
selectius segons el punt segon del mateix. El personal interí, l’eventual o de designació
política no poden ser membres d’un òrgan de selecció i aquesta és la norma general.
Només s’admet, amb veu, però sense vot, els representants sindicals. La figura de
l’observador no es troba regulada a la Llei. Des de l’entrada en vigor de l’EBEP, any
2007, cap polític ha format part de cap tribunal de selecció del personal de
l’ajuntament d’Arenys de Munt. Els processos de selecció de l’empresa municipal
GUSAM SA no han comptat amb cap membre del Consell d’Administració, polític o no
polític, sinó del personal tècnic de l’empresa, etc. Per tant, no és que no enformin part
els grups de l’oposició, sinó que tampoc en formen part ni els grups del govern ni els
membres del Consell d’Administració.
21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL PROGRAMA DE
REFORMA D’HABITATGES PER PERSONES D’EDAT AVANÇADA.
_____
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La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Molt abans de l’estiu, la Diputació de Barcelona va obrir un programa de reforma
d’habitatges a persones d’edat avançada i pregunta si l’Ajuntament ha facilitat aquesta
informació prèvia llista, si s’han demanat aquests ajuts i per a quanta gent.”
La regidora delegada de Cohesió Social i Assistència Primària, Sra. Navarro, diu
textualment: “L’any 2009 la Diputació de Barcelona va impulsar Mesures
d’acompanyament davant la crisi econòmica, essent una d’elles el Programa
d’arranjament d’habitatges per a gent gran. L’Ajuntament d’Arenys de Munt s’hi va
adherir. Des d’aquesta data fins ara ha sortit la convocatòria cada any.
L’Ajuntament havia de participar en un 33 %, que es podia fer copagament amb
l’usuari, segons la seva situació econòmica, la Diputació de Barcelona i la Generalitat
assumien la resta.
Des de Serveis socials s’informava del programa a les persones que es considerava ja
que hi havia un nombre determinat de persones que es podien beneficiar (5 persones
corresponien a Arenys de Munt). El primer any es va dotar de pressupost, i ho van
sol·licitar al servei alguns usuaris però si els corresponia pagar per la seva situació
econòmica, ho rebutjaven.
Enguany els beneficiaris del programa han de ser persones mes grans de 65 anys i
que es trobin en alguna de les següents situacions:
- Dificultats per realitzar les activitats de la vida diària.
- Persones amb pocs recursos econòmics .
- Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat i/o en situació
de dependència.
- Persones majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran.
S’ha de tenir en compte que si s’han de fer gran arranjaments, des de Serveis Socials
es tramiten els ajuts de la Generalitat: Programa de suport a les persones amb
discapacitat i el seu suport a l’autonomia a la pròpia llar que depèn de si surt la
convocatòria. Aquest any, per exemple, nomes ha sortit la convocatòria d’ajuts tècnics:
Autonomia a la pròpia llar i el de suport a les persones, però els de barreres
arquitectòniques l’any passat no va sortir i aquest any es preveu que tampoc sortirà.”
PRECS I PREGUNTES:
22. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER DEMANAR ACTUACIONS
POSITIVES
I
RÀPIDES
ENTORN
ALS
SERVEIS
MÍNIMS
D’OBLIGATORIETAT MUNICIPAL.
La regidora Sra. Castillo formula el següent prec:
“Atès que en els últims mesos hem comprovat la multiplicitat de reventons de les
canonades d’aigua en diversos carrers del poble: carrer Sant Pau, Can Cosme,
carretera de Torrentbò, carrer Olivera.
Atès que la distribució de l’enllumenat dels fanals que vostès mantenen encesos molt
sovint no és la més correcta.
Atès que les urbanitzacions continuen queixant-se de la manca de neteja, així com els
carrers menys cèntrics del poble.
Atès que les voreres estan tacades sovint de suportar bosses de la brossa.
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Per tot l’exposat, demanem a l’equip de govern que en la mesura que pugui faci el
possible per arranjar els problemes de perill per a les persones, que tingui en compte
els continuats problemes de la manca de neteja i activi solucions, que ens expliqui les
raons dels problemes en les canonades de l’aigua.”
La regidora delegada de Sostenibilitat ambiental, Sra. Vázquez, diu que com que el
prec es refereix a diverses àrees, s’han fet arribar les propostes a cadascuna d’elles i
n’han pres nota per fer les possibles actuacions.
23. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE QUINES ACTUACIONS
ESTÀ FENT L’EQUIP DE GOVERN PER TAL DE PODER ATRAURE
EMPRESES PER MILLORAR EL MALMÈS TEIXIT INDUSTRIAL I QUINES
SÓN, AIXÍ COM SI DES DE L’OFICINA DEL SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ
S’ESTAN DESENVOLUPANT POLÍTIQUES ACTIVES I PLANS DE
FOMENT DE COOPERATIVES AMB EL PERSONAL A L’ATUR O
QUALSEVOL ALTRE PROJECTE QUE PUGUI MILLORAR DITA TAXA
D’ATUR.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que a Arenys de Munt el número d’aturats del mes d’agost va ser de 684
persones inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya i el d’aquest passat setembre
de 716 persones, és a dir 32 persones més, fixant-se en una taxa de desocupats al
nostre poble del 15,89 %.
Atès que la pujada d’impostos per part de l’Administració Central de l’Estat i les
retallades i gravàmens duts a terme per la Generalitat de Catalunya indiquen que
aquestes dades han empitjorat sobretot a partir del mes de setembre passat, on l’
increment a nivell de Catalunya va ser de 9.575 nous inscrits i a nivell de Barcelona de
2.997 persones inscrites a les oficines del SOC.
Atès que als polígons industrials del poble algunes empreses de renom han
desaparegut, unes altres no tenen activitat i no sabem si definitivament marxaran,
altres han canviat d’ubicació i malauradament coneixem de les dificultats per tirar
endavant econòmicament d’algunes més.
Atès que part dels projectes de desenvolupament econòmic i industrial que hi havia en
l’anterior legislatura han estat paralitzats i fins i tot eliminats.
Preguntem a l’equip de govern quines actuacions està considerant per tal de poder
atraure empreses per millorar el malmès teixit industrial i quines són, així com si des
de l’Oficina del Servei Local d’Ocupació s’estan desenvolupant polítiques actives i
plans de foment de cooperatives amb el personal a l’atur.”
El Sr. Alcalde respon textualment: “L'Administració local, a data actual, no té
competència en matèria d'ocupació, per això existeix el SERVEI D'OCUPACIÓ DE
CATALUNYA el qual té les següents funcions:
- Ordenar, planificar, programar i executar les accions ocupacionals que deriven
de les polítiques actives d'ocupació, i fer-ne el seguiment i el control.
- Oferir i prestar serveis d'informació i d'orientació laboral integral als
treballadors, tant en situació laboral activa com en atur, i a les empreses.
- Gestionar els programes de formació professional ocupacional i contínua i
garantir-ne la coordinació amb la formació professional reglada.
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-

Gestionar la intermediació laboral pel que fa a les ofertes i les demandes en el
mercat de treball mitjançant una única xarxa pública a Catalunya, i executar les
competències en matèria d'agències de col·locació.
- Impulsar la generalització de pràctiques de gestió dels recursos humans que
optimitzin les capacitats i les competències adquirides pels treballadors i que
afavoreixin la competitivitat sostenible de les empreses.
- Articular, d'acord amb el que disposa la normativa aplicable, la col·laboració
amb les entitats cooperadores i col·laboradores.
- Executar les funcions relatives a l'obligació dels empresaris de comunicar els
contractes laborals que es fan i de comunicar-ne també la seva finalització.
- Exercir les funcions d'execució relatives al compliment de les obligacions dels
empresaris i dels treballadors i, si escau, exercir la potestat sancionadora en
matèries relatives a l'ocupació i la desocupació, en els termes establerts per la
legislació aplicable.
- Gestionar les accions de foment de l'ocupació, amb una atenció especial als
col·lectius amb més risc d'exclusió social.
- Fomentar l'autoocupació en coordinació amb els altres organismes que
promouen l'economia social i la creació de microempreses.
Els ajuntaments només tenen competència, amb caràcter bastant residual, en la
dinamització del mercat dins la promoció econòmica del municipi i d'inserció laboral
dins els serveis de benestar social; per exemple, des dels ens locals no es poden
contractar treballadors de l'atur mitjançant plans d'ocupació local, s'ha de fer, en tot
cas, a través d'empreses que tinguin aquest objecte social. El tema plantejat és un cas
típic de competències impròpies que s'atribueixen a l'administració local.
No obstant això, des de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es realitzen les següents
actuacions:
A) En tant a la millora del teixit empresarial i foment de l’autoocupació, es fa:
1)
Detecció de naus no utilitzades al polígon i zones industrials per tal de pactar la
cessió d’aquestes naus a persones aturades que vulguin establir-se com empresaris
autònoms, formar cooperatives de treballadors o petites empreses.
2)
Creació d’alternatives laborals vinculades a la Capital de la Sardana 2013.
B) En tant al desenvolupament de polítiques actives, es fa:
1) Programa de Col·laboració Social per a persones que perceben prestació d’atur
contributiva o no contributiva.
2) Subvenció a empreses per a la contractació de persones que han exhaurit la
prestació d’atur.
3) Programa Joves per l’Ocupació
C) Actualment s’està portant a terme les següents actuacions:
1)
Club de Feina, espai de recerca activa de feina de periodicitat setmanal.
2)
S’està fent d’Intermediació Laboral (Borsa de Treball).
3)
S’està duent a terme la campanya “I jo, que faig?”, per a joves de 16 a 30 anys.
4)
S’està fent: ocupabilitat per competències, per a persones aturades en general.
5)
S’està fent formació per l’ACTIC, per a persones aturades en general.
Les polítiques actives per l’ocupació i en general de promoció econòmica no són
competència municipal, són competència del govern autonòmic, però la seva aplicació
està delegada en moltes actuacions a l’administració local (ajuntaments, diputacions i
consells comarcals) mitjançant subvencions i ajuts com és el cas dels Plans
d’Ocupació o la Col·laboració Social.
_____
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Des del Govern d’Arenys de Munt intentem, dins de les nostres possibilitats
econòmiques, fer accions de millora de l’ocupació i de foment de l’activitat econòmica.
Però no estem obligats per competència.
Dues idees doncs:
1)
Les polítiques per generació de llocs de treball empresarial no són competència
municipal.
2)
Estem sensibilitzats en aquesta problemàtica, hem treballat, treballem i, a més,
des del maig hem endegat nous projectes i endegarem encara d’altres.
Pel que fa al tema de foment de cooperatives ja vam contestar a una pregunta del
Grup Socialista en el ple del dia 10 de maig de 2012. En què es preguntava “Per saber
què ha fet l’equip de Govern en el gairebé primer any de mandat per crear llocs de
treball a Arenys de Munt”. Entre d’altres qüestions proposaven:
Destinar als empresaris sol empresarial i veure la possibilitat de creació d’ un
Parc Empresarial i fer-ne publicitat.
Resposta Ple 10/05/2012: Valorem que la creació d’un Parc Empresarial és una acció
desmesurada per les dimensions del municipi i del seu teixit econòmic. No obstant això
un estudi de les empreses dels polígons del municipi (sobretot Torrent d’en Puig) i de
les seves activitats i necessitats seria interessant, això afegit al Directori d’empreses
que està penjant a la web municipal i les tasques de prospecció podrien ser bones
eines per a elaborar línies d’acció per un futur, això però requerirà d’inversió
econòmica que en aquest moments no ens podem permetre.
Acció alternativa plantejada pel Govern: Detecció de naus no utilitzades al polígon i
zones industrials per tal de pactar la cessió d’aquestes naus a persones aturades que
vulguin establir-se com empresaris autònoms, formar cooperatives de treballadors o
petites empreses.
Destinar una partida del Pressupost, tenint en compte la rebaixa de
contractació d’alguns serveis, per subvencionar la creació de noves empreses
o crear directament llocs de treball.
Resposta Ple 10/05/2012: Les subvencions i ajuts per a la creació d’empreses són
competència de la Generalitat de Catalunya, actualment del Departament d’Empresa i
Ocupació.
Acció alternativa plantejada pel Govern: Fer subvencions a empreses per a la
contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació.
Incentivar i ajudar a la creació de Cooperatives:
Resposta Ple 10/05/2012: S’està fent el Servei d’assessorament a emprenedors:
Aquest servei s’està donant des del 2001, bé de manera directa (2001 al 2009) o
derivant les persones interessades a un servei especialitzat, actualment a Maresme
Servei d’emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme, entitat especialitzada en
emprenedoria. Des d’aquest servei s’orienta els emprenedors i emprenedores i se’ls
encamina dins dels diferents programes de la XARXA INICIA de la Generalitat de
Catalunya: també es fa informació i orientació, recerca d’ajudes i subvencions i
formació. També en temes de creació de cooperatives.
Acció alternativa plantejada pel Govern:
1) Detecció de naus no utilitzades al polígon i zones industrials per tal de pactar la
cessió d’aquestes naus a persones aturades que vulguin establir-se com
empresaris autònoms, formar cooperatives de treballadors o petites empreses.
2) Creació d’alternatives laborals vinculades a la Capital de la Sardana 2013.
El que ha fet l’equip de Govern: (Polítiques actives)
_____
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Resposta Ple 10/05/2012, va ser: La resolució al problema de l’atur ultrapassa l’àmbit
municipal i per això no es pot fer únicament protagonista i responsable a la política
local.
Cal tenir en compte que la taxa d’atur d’Arenys de Munt es manté mes a mes per sota
de la comarcal, la barcelonina, la catalana i la de l’Estat.
1. Augment en 9.299,32 € del pressupost municipal destinat a la partida de Promoció
econòmica, comerç i turisme entre l’any 2011 (37.416,73 €) i l’any 2012 (46.716,00
€).
2 Des del Servei Local d’Ocupació es porten a terme accions encaminades a la
millora de la col·locació de les persones aturades.
Gestió de la Borsa de Treball
Club de Feina
Implementació de Plans d’Ocupació (PPOO)
Prospecció d’empreses
Implementació d’accions formatives orientades a la recerca d’ocupació.
Altres accions de millora del mercat de treball segons els ajuts convocats per
altres administracions.
Actualment s’està portant a terme les següents actuacions:
1. Club de Feina, espai de recerca activa de feina de periodicitat setmanal.
2. Intermediació Laboral (Borsa de Treball).
3. I jo, que faig?, per a joves de 16 a 30 anys (Nou)
4. Ocupabilitat per competències, per a persones aturades en general.
5. Formació per l’ACTIC, per a persones aturades en general
Projectes en fase de disseny:
1. Programa de Col·laboració Social per a persones que perceben prestació
d’atur contributiva o no contributiva.
2. Subvenció a empreses per a la contractació de persones que han exhaurit
la prestació d’atur.
3. Programa Joves per l’Ocupació
Amb l’explicació que llavors es donava a la pregunta i amb en els nous projectes
considerem que s’està donant resposta a les seves propostes, es veu clarament que
s’està treballant per a millorar la situació del Mercat de Treball d’Arenys de Munt.”
Abandona el Ple la regidora Sra. Montserrat Carreras.
24. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE L’ELIMINACIÓ DE LA
PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL CORRESPONENT ALS EMPLEATS
MUNICIPALS.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“En relació a l’obligació de reduir les retribucions del personal al servei del sector
públic, concretament en l’eliminació de la seva paga extraordinària a percebre en el
mes de desembre.
Atès el Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat aprovada pel PP.
En el Núm. 168, dissabte 14 de juliol de 2012, Sec. I. Pàg. 50431 del BOE diu:
Se suprimeix durant l'any 2012 la paga extraordinària del mes de desembre i la paga
addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de
desembre. Les quantitats derivades d'aquesta supressió podran destinar-se en
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exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o a contractes
d’assegurança col·lectiva que incloguin la contingència de jubilació, sempre que es
prevegi el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària establerts en la Llei
Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i
amb l'abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos.
És per tot l’exposat, que preguntem a l’equip de govern:
• On pensa destinar el Govern del municipi l’estalvi econòmic derivat de no pagar
la retribució extraordinària de desembre dels treballadors i treballadores
municipals?”
El Sr. Alcalde respon textualment: “El text de l’apartat 4, de l’article 2 del Reial Decret
Llei 20/2012 ens indica que “els imports derivats de la supressió de la paga
extraordinària de desembre es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a
plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva, que incloguin la cobertura de
la contingència de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei Orgànica 2/2012
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i en els termes i amb l’abast que es
determinin en les corresponents lleis de pressupostos.
Vostès en el redactat de la seva pregunta, quan citen la Llei, diuen que “els imports
podran destinar-se a plans de pensions” i , com hem vist, la Llei en realitat assenyala
obligatorietat, diu que “els imports es destinaran a Plans de Pensions i, per tant, no
dóna peu a cap altra opció.
Per tot això, l’Ajuntament haurà de procedir a immobilitzar en el present exercici els
crèdits que s’havien previst per a la paga de desembre.
Alhora aquests crèdits quedaran afectats amb la finalitat de destinar-los al que preveu
la llei , és a dir, destinar-los en el futur a Plans de Pensions, sense que es puguin
destinar a cap altre finalitat ni en aquest exercici, ni en els exercicis a venir.”
25. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER SABER EL GRAU DE
COMPLIMENT DELS INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES PER PART
D’ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AL NOSTRE CONSISTORI.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que en els Pressupostos de l’Ajuntament per aquest 2012 hi ha la partida de
“Transferències corrents” amb la quantitat de 1.831.504,59 d’euros, corresponent a
ingressos procedents d’altres administracions i ens supramunicipals.
Tenint en compte que la partida dels 816.000,00 € suposadament la cobrarem aquest
exercici 2012 i que no està inclosa en les transferències corrents.
Atès que durant aquest exercici 2012 s’han ofert a través de les mateixes entitats
supramunicipals i administracions superiors noves convocatòries de subvencions
puntuals.
Atesa la difícil situació en la qual es troben les nostres arques municipals, fins el punt
que pels propers pressupostos del 2013 haurem de rebaixar més d’un milió d’euros
respecte als aprovats pel 2012.
Preguntem a l’equip de govern quin és el grau de compliment per part d’aquestes
administracions i ens supramunicipals de les seves obligacions, és a dir, del 1,831
milions d’euros, quant hem cobrat, quant ens han confirmat que rebrem abans del 31
de desembre i quant hem de donar per perdut per denegació del pagament.
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Tanmateix, preguntem a l’equip de govern quina quantitat hem demanat en aquestes
subvencions puntuals, quina quantitat s’ha concedit i en els casos de no concessió
quins han estat els motius.”
El Sr. Alcalde respon que les preguntes són genèriques i les respostes també ho són i
per això han hagut de fer un esforç de concreció. A continuació diu textualment: “Dels
1.831.504,59 d’euros previstos inicialment al pressupost a data 30 de setembre, i que
van ser demanats, han estat atorgats a l’ajuntament 1.483.763 euros, que representen
un 76% de les peticions inicials totals. Val a dir que d’aquestes peticions inicials totals,
arran de noves subvencions o aportacions produïdes, actualment s’eleva a 1.946.432
euros, o sigui, 114.000 euros per sobre de la petició inicial.
Dels 1.483.763,00 euros atorgats, s’han cobrat 1.159.006,00 euros, restant pendents
de cobrar a data 30 de setembre 324.757,00 euros. S’ha de fer incidència
especialment en la data en qual es dóna aquesta xifra, que és el 30 de setembre del
2012, quan encara falten 3 mesos per la finalització de l’any. Per tant, es previsible
que aquests 324.757,00 euros que ara ens falten per cobrar puguin ser cobrats fins a
final d’any.
Dels imports sol·licitats per l’ajuntament en alguna ocasió s’han concedit imports una
mica inferiors i en altres (pocs) encara s’està a l’espera de resposta, però s’informa
que les denegacions que s’han obtingut, que també han estat poques, feien referència
a peticions no previstes en el pressupost i, per tant, no han tingut cap incidència en les
previsions realitzades.
Amb tot, s’espera que a 31 de desembre l’execució total de les transferències corrents
s’elevi a 1.966.400,00 euros, amb un compliment del 100% sobre les previsions totals,
en part gràcies a la liquidació definitiva de les participacions en els tributs de l’Estat de
l’any 2010, que ha estat positiva en 160.000,00 euros.
Finalment, esmentar que la previsió dels 816.000,00 euros per l’obra del pavelló no
està inclosa en les transferències corrents del capítol 4 del pressupost ja que es tracta
d’una subvenció de capital per finançar inversió i, per tant, es contempla el capítol 7.”
26. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A QUÈ S’ELIMINI L’ETAPA DE
VOTACIÓ I COMPETICIÓ ENTRE ENTITATS EN L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS.
La regidora Sra. Vila formula el següent prec:
“Atès que el passat 3 d'octubre va tenir lloc la primera votació popular per a
l’atorgament de subvencions a les entitats que havien presentat un projecte.
Atès que el procediment ja contempla una comissió de regidors/es i persones expertes
que valorin els projectes.
Vista la complexitat del sistema de repartiment de les subvencions, que no garanteix la
representativitat ni l'objectivitat del procés.
Demanem una altra vegada a l’equip de govern que revisi les bases específiques per
tal de suprimir el percentatge de la valoració popular.”
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, diu que li sorprèn el prec, perquè
molta gent l’ha felicitat. A continuació diu textualment: “No es pot aconseguir canviar
les coses sense un procés d’aprenentatge, paciència, pedagogia i perseverança.
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Intentar canviar les coses per millorar-les no pot quedar exempt de crítiques i en
política menys, on els què es feia i s’ha fet sempre es sol donar per bo.
Però senyors cal arriscar. Aquest equip de govern arrisca perquè vol canviar les coses,
pren decisions perquè vol que les coses siguin diferents i sobretot, millorin.
Autocrítica, i tant que en farem. Millorar el procediment i l’acte. I tant que ho farem. De
fet ja tenim idees per enriquir-l’ho. Però molt lluny estem d’eliminar-ho.
La nostra voluntat és fer que la gent s’aproximi i participi de decisions que afecten a
tothom. Això és dolent?
Complexitat? Cap. Escoltar i votar les propostes o projectes que valores millor, no
votant-ne un sinó gairebé un 70 per cent. Això és complex? Ni una butlleta nul·la, zero.
Dubtosa objectivitat? És dubtosa l’objectivitat de la democràcia? No ho estan dient
vostès això, oi? Més dubtosa és l’objectivitat que això ho decidís una sola persona. Ara
ho decideix un grup tècnic i polític i per complementar-ho i limitar les deformacions
professionals es consulta la gent del poble.
Senyors, aquest acte va permetre, entre altres coses, a tothom qui ho ha volgut pugui
explicar al poble quin és el seu projecte i aquest l’ha pogut valorar. Per tant, fer
publicitat del què es fa i com es fa. Fins hi tot pot propiciar, com ja se’ns ha proposat,
fer que algunes entitats treballin projectes conjuntament.
Saber conèixer què fa la gent de la petanca, què fa el Centre Moral respecte el cinema
en català, sentir per la pròpia veu com treballa Arenys pel Poble Saharahui... no pot
ser dolent. Conèixer d’aprop el què volen fer Voluntaris per Arenys de Munt, quins
projectes té l’Ateneu Independentista...
No hi veig res susceptible de ser suspès. Crec que al contrari, és molt ric.
Hem fet un article al Batec sobre la Participació Ciutadana al poble on reconeixem que
hi ha molt a millorar i pedagogia a fer, però demanar de suprimir precisament aquest
acte, 120 persones del poble, 20.000,00 euros en joc...
Fer co-reposable la gent de les decisions que es prenen i que els afecten ha de
convertir-se en pràctica habitual.
Els recordo que el 70 per cent surt de la comissió experta, però un 30 per cent, molt a
tenir en compte, surt de la gent. La gent es manifesta, la gent diu la seva i els polítics
ho tenen en compte. Els sona...
La gent ens ha felicitat, alguns partits també ho han fet a l’igual que les pròpies
entitats, ens han animat a seguir-ho fent. Reconeixen que hem resolt bé el sistema de
votacions. En cap moment s’ha tingut la sensació d’haver fet competir ningú contra
ningú. El clima de l’acte va ser cordial, va ser de respecte, sense cap crispació i fins i
tot divertit en alguns moments... Voler eliminar-ho només es pot interpretar si el que es
vol és boicotejar les idees noves que impliquin tothom.
Els recordo que el 70 per cent de la decisió surt de la comissió experta, però un 30 per
cent molt a tenir en compte surt de la gent. La gent ha de dir la seva, la gent es
manifesta i els polítics ho tenen en compte. Els sona...
Potser hi ha qui no entén que el què digui el poble es pot tenir en compte, però
nosaltres sí.
Comptar amb ells 15 dies abans de les eleccions per aconseguir 4 vots no ens val i
creiem que és de les raons per les quals s’ha anat allunyant tothom de la política.
S’han sentit utilitzats. Per nosaltres és més útil escoltar-los ara, fer-los còmplices del
que es va proposant i encara més, sense defugir cap responsabilitat, demanar-los que
ens ajudin a decidir.
Aprofitem per donar les gràcies a totes les entitats que van participar en l’acte.
Diferents formes d’intentar fer que la gent participi.
_____
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És molt lícit anar a esmorzar amb ells per escoltar-los. Però cadascú té la seva
fórmula. Nosaltres apostem per aquesta. I si bé la pretenem millorar, seguirem
insistint. Nosaltres creiem que val la pena intentar-ho.”
El Sr. Alcalde diu que algun ajuntament governat per ERC ha demanat informació
sobre tot aquest procés per implantar-lo.
27. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A QUÈ TAMBÉ S’AUGMENTI LA
IL·LUMINACIÓ AL CAMÍ CAP A L’ESCOLA SOBIRANS I EL CAMÍ DE
LOURDES.
El regidor Sr. Rabasseda formula el següent prec:
“Atès que aquests darrers anys s'ha tirat endavant la campanya per a potenciar el
camí segur a les escoles, fent que els infants del poble puguin anar amb seguretat als
centres escolars.
Atès que l'equip de govern ha implantat l'estalvi energètic a l'enllumenat públic de tot el
poble.
Vist que a la zona de la carretera de Lourdes passant per l'Escola Sobirans, aquesta
reducció és del 50 %.
Atès que durant l'horari d’hivern els nens i nens que van a escola a primera hora i gent
gran que passeja a la tarda vespre cap a Lourdes tenen un enllumenat insuficient.
Demanem a l’equip de govern que tinguin en compte aquests aspectes i millorin la
visibilitat en aquella zona.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “Les
llumeneres que s’han apagat en aquesta zona són les més pròximes a la Riera,
deixant totes les llumeneres de la vorera del camí de Lourdes totalment enceses, que
garanteixen un nivell mig d’il·luminació òptim per garantir la seguretat dels vianants. De
totes maneres, ho revisarem.”
28. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A QUÈ L’AJUNTAMENT
S’INCORPORI AL SERVEI MANCOMUNAT D’ASSESSORIA EN
MOBILITAT INTERNACIONAL PER A JOVES DEL CONSELL COMARCAL.
El regidor Sr. Sánchez formula el següent prec:
“Vist que el Consell Comarcal del Maresme ha aprovat un conveni de col·laboració
amb 8 ajuntaments de la comarca per tal d’assessorar als joves que cerquen
oportunitats d’estudi, de feina i d’aprenentatge d’idiomes a l’estranger.
Atès que aquest servei també pot ser d’interès per als joves d’Arenys de Munt, ja que
ofereix suport a tècnics municipals, assessoria presencial i tallers itinerants.
Atès que considerem que des de l’ajuntament podem facilitar les gestions al joves que
vulguin treballar, estudiar i aprendre idiomes a l’estranger.
Demanem a l’equip de govern que s’incorpori a aquest servei mancomunat
d’assessoria en mobilitat internacional, perquè el cost econòmic és baix, assolible i pot
ser prioritari davant d’altres tipus de despeses previstes en el pressupost 2013.”
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El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, diu textualment: “En relació al prec
presentat pel grup ERC per a què l’ajuntament s’incorpori al servei mancomunat
d’assessoria en mobilitat internacional per a joves promogut des del Consell Comarcal
de Maresme.
Primer de tot dir que
- El primer trimestre de 2012 des del Consell comarcal del Maresme es va
plantejar als diferents ajuntaments la possibilitat de participar en el projecte
mancomunat d’assessorament juvenil en matèria de mobilitat internacional. En
un primer moment, des de Joventut d’Arenys de Munt, es va manifestar interès
donat que es valora que és un àmbit d’interès per a la població jove del nostre
municipi.
- Finalment però, després de valorar les implicacions i recursos disponibles a
l’àmbit de joventut es va descartar l’adhesió pels següents motius:
 Tot i que el projecte ofereix un suport tècnic online i la
possibilitat de derivar (només en última instància) als joves a
una oficina presencial a Vilassar de Mar, la participació implica
una forta dedicació a nivell del personal tècnic del servei
d’informació juvenil. Tenint en compte que de cara a
implementar el projecte ens trobem que a nivell municipal no es
disposa d’una figura exclusiva d’informació i dinamització juvenil,
i tenint en compte que l’únic recurs humà de la regidoria és la
figura de tècnica de joventut que exerceix tasques de
dinamització, informació, tasques de gestió de l’equipament
juvenil i tasques administratives i tècniques de la regidoria, es va
valorar que en aquell moment resultava complicat poder assumir
el compromís de dedicació tècnica requerit pel projecte.
 En aquesta línia val a dir que la no participació al projecte no va
venir condicionada pel cost que suposa ja que és totalment
assumible (actualment són 50€/mensuals per municipi
participant) sinó per les limitacions donades per la manca de
recursos humans de l’àmbit de joventut.
 Es tractava d’una experiència pilot que, un cop tancada a març
de 2013, podia oferir la possibilitat de incorporar-se al projecte.
Estem valorant la conveniència de participar del projecte de cara al 2013 entenent
però que caldria contemplar que, per tal que el projecte funcioni i ofereixi un bon servei
als joves, es requereix, a banda d’una aportació econòmica, una dedicació
considerable a nivell tècnic. Som conscients que això implicaria reforçar a nivell de
recursos humans la regidoria o, amb els recursos humans actuals deixar de fer altres
tasques/funcions per tal d’assumir les que implica el projecte.”
29. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE PER QUÈ NO S’HA
REALITZAT LA VISITA ALS CAIXONS DE LA CANALITZACIÓ DE LA
RIERA QUE ES VA ACORDAR EN EL CONSELL D’URBANISME DEL
PASSAT MES DE MAIG.
La regidora Sr. Vila formula la següent pregunta:
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“Atès que el Consell d’Urbanisme del passat 17 de maig es va acordar programar una
visita per l’interior de la canalització de la Riera, amb les pertinents mesures de
seguretat, per al mes de juny.
Atès que d’ERC fem el seguiment de diversos temes relacionats amb l’obra de la
canalització de la Riera i el rials d’Arenys de Munt. El passat mes de gener vam
preguntar al Ple sobre si l’equip de govern tenia constància de l’existència de caixons
de la canalització desencaixats i, arran la resposta de l’equip de govern, el 19 de gener
va registrar una instància sol·licitant una còpia de l’informe sobre les juntes dels
caixons de la Riera que els serveis tècnics van trametre a l’ACA, informe que a data
d’avui encara no hem rebut.
Vist que a data d’avui, a l’octubre, no s’ha dut a terme la visita als caixons de la
canalització de la Riera ni hem rebut una còpia de l’informe que els serveis tècnics van
trametre a l’ACA.
Preguntem a l’equip de govern quines són les causes de la demora i quan preveuen
que podran organitzar la visita i donar resposta a la petició d’informació.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, respon que comença
per l’informe i diu que avui li han comunicat que es tractava d’un error administratiu, ja
que es pensaven que s’havia respost, però com que no, no hi ha cap problema en ferlos-el arribar. Els demana disculpes ja que ha estat un error tècnic, semblava que
s’havia respost, però es veu que no.
Respecte a la visita, diu que quan el 17 de maig, en el Consell d’Urbanisme, es va
proposar, i a la gent li va semblar bé, fer la visita als caixons de la Riera, ells tenien
força ganes de què es pogués fer però quan ho van comentar amb el responsable
tècnic de l’ACA, a més, vam tenir un problema amb que ha estat un temps de baixa i
per això ara ho tornarem a reempendre, va dir que ell volia mirar-se bastant bé això i
més donat que l’ajuntament d’Arenys de Munt no ha recepcionat, ni el Ministerio ha
recepcionat, ni l’ACA ha recepcionat, també hi entra l’empresa en si ens dóna permís o
no per fer la visita. Quan tinguem tots aquests temes lligats, ja sigui ara, o quan
realment es resolgui podrem mirar de fer la visita. També ens plantejàvem la manera
de poder-la organitzar, ja que tot i que només es va fer en el Consell d’Urbanisme la
proposta, les peticions i el fet de ser-hi van anar creixent i, per tant, per això plantejar
200 persones sota els calaixos de la riera, hem de mirar com ho fem, simplement és
un tema de posar-nos d’acord amb els temes de l’ACA i, en tota cas, si ells ens
diguessin que una cosa oberta al públic no pot ser, potser demanaríem que uns
representants en el Consell i uns representants dels regidors poguessin fer aquesta
petita visita.
30. PRECS I PREGUNTES.
El regidor Sr. Rabasseda pregunta: L’ajuntament ha convocat una cimera d’alcaldes
que han aprovat la declaració de territori català lliure a Arenys de Munt per al proper 6
de novembre? I si és així, per què no ha informat al grup municipal d’ERC (que va
votar a favor de la Declaració d’Independència en el passat Ple) o al conjunt de
regidors de l’ajuntament?
El Sr. Alcalde diu que respondrà en el proper Ple.
_____
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El Sr. Alcalde comunica que el proper Ple de novembre es farà el dia 15 degut a la
Festa Major.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-tres hores i quinze minuts, de la qual cosa, jo, el
secretari, CERTIFICO.

_____

