AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 12/13
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia disset d’octubre de dos mil
tretze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària
de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents
d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat
Carreras i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i
Formatger, En Josep Sánchez i Camps, En Fèlix Oliván i Mayoral, En Josep Manel
Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch, Na Jèssica
Flores i Travessa i En Ramon Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació,
Na M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
El Sr. Alcalde explica que tal i com ja va dir, de les propostes només es llegiran els
acords i que també es donarà la paraula, finalitzat el Ple, a la gent que escolta per la
ràdio o a aquells que ho pengi al facebook, i podran plantejar qüestions sempre i quan
sigui abans de les 11 de la nit, per criteris d’eficàcia.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia:
PART DISPOSITIVA
En primer lloc, es dóna compte que al Ple del dia 7/09/13, a la pàgina 13, respecte al
punt de l’entrega de la vara i la medalla, el regidor Sr. Jiménez ha demanat que consti
la intervenció literal que ha fet arribar a secretària i que és la següent:
“la presidenta de la mesa d’edat, Sra. Castillo, diu: "Ara el que hauria de fer el Sr.
Jiménez és passar-li la vara i la medalla de l'Ajuntament d'Arenys de Munt".
El Sr. Jiménez respon a aquesta petició que: “davant d'una moció de censura, que no
deixa de ser un acte agressiu i càustic, no penso que sigui jo qui hagi de donar la vara
ni posar-li la medalla d'Arenys de Munt al Sr. Rabasseda. No és lògic ni coherent, per
nosaltres avui és un dia molt trist, com ho és per molta gent d'Arenys de Munt. Potser
aquest honor li correspondria al Sr. Alfons Molons."
En virtut del que determina l’art. 27 de la Llei de Règim Jurídic i Procediment
Administratiu Comú, s’inclou la mateixa a l’acta.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’incorporen les esmenes següents, presentades per la regidora Sra. Flores, i
s’ordena la seva transcripció al llibre d’actes:
Modificació intervenció al punt 5 PROPOSTA DE PRÒRROGA DE LA COMISSIÓ
CREADA PER LA MODIFICACIÓ DEL SERVEI DE FORMACIÓ, pàg. 14, del Ple de
25 de setembre de 2013:

On diu: “La regidora Sra. Flores diu que no s’ha fet en dos anys perquè finalitzaven les
concessions i els contractes i ara que tenien l’ocasió de fer-ho, s’ha posposat,
evidentment que volen consens, ella es va reunir amb cadascun dels professor i són
aquí per trobar-ho o, sinó, la pròrroga no tindria sentit. Diu a la Sra. Vila que assumir
els contractes dels professor per part GUSAM vol dir contractar a 21 persones, i
l’empresa municipal ho veia viable i, sinó, no s’hagués fet, a més no totes les persones
s’acollirien a aquest règim. També ha fet esment al cas d’un formador que només
treballa dues hores, però, per ella, té els mateixos drets laborals, a més si s’ha fet poca
difusió, no és conscient, ella va ser regidora fins al 7 de setembre i a partir d’aquí, la
difusió tocava al nou govern, ella va deixar-ho tot lligat al juliol; aclareix que tampoc ha
dit que no s’hagi reunit amb tots, sinó que es referia al l’Alcalde que va dir només que
s’havien reunit amb l’Aula de música.”
Ha de dir:
“La regidora Sra. Flores, responent a la Sra. Castillo del PSC, diu que si no s’ha fet
l’encomana en dos anys és perquè finalitzaven altres concessions i ara que tenien
l’ocasió de fer-ho, ara vostès ho aturen.
Evidentment que volen consens: ella es va reunir amb cadascun dels professors/es i
són aquí per trobar aquest consens o si no, la pròrroga no tindria sentit.
Diu a la Sra. Vila que assumir els contractes dels professors/es per part GUSAM vol dir
contractar a 21 persones, i l’empresa municipal ho veia viable i si no, no s’hagués fet
l’estudi econòmic; a més, no totes les persones s’acollirien a aquest règim.
També ha fet esment al cas d’un formador que només treballa dues hores: un
treballador, treballi 2 hores, mitja hora, 10 hores o les hores que siguin, no deixa de ser
un treballador amb drets laborals.
Responent a la poca difusió: ella va ser regidora fins al 7 de setembre i va deixar-ho tot
lligat al juliol; a partir d’aquí, la difusió tocava fer-la al nou govern.
Aclareix que no ha dit que la Sra.Vila no s’hagi reunit amb tots, sinó que es referia al
que va dir l’Alcalde, que només s’havien reunit amb l’Aula de música.”
Modificació intervenció al punt 8 MOCIÓ DEL GRUP CUP DE SUPORT A LA
COMUNITAT EDUCATIVA DE LES ILLES PER A UNA ESCOLA PÚBLICA DE
QUALITAT I EN CATALÀ, pàg. 23, del Ple de 25 de setembre de 2013:
On diu:
“La regidora Sra. Flores diu al Sr. Planas que hi ha un seguiment de la vaga del 90%
dels docents i això és molt significatiu, com que estem en un món globalitzat i tenen
amplitud de mires, tot el que passa al món, els afectat a tots, i el que passa a les Illes
afecta aquí i si ha escoltat el text, el problema realment afecta a Arenys de Munt. Si es
vol implementar gradualment el TIL, es pregunta com s’explica la sanció als directors
dels centres, i també ha dit que valora les decisions dels competents en matèria
escolar ja que tenen autonomia, però en altres situacions això no es respecta, i el que
s’ha de fer es respectar les decisions dels consells escolars.”
Ha de dir:
“La regidora Sra. Flores diu al Sr. Planas que hi ha un seguiment de la vaga del 90%
dels docents i això és molt significatiu.
Nosaltres tenim amplitud de mires i en un món globalitzat -concepte que particularment
a mi no m’agrada i que caldria matisar molt, però que vostè per la seva ideologia segur
que comparteix- tot el que passa al món ens afecta a tots, i el que passa a les Illes
afecta aquí i si ha escoltat el text, el problema realment afecta a Arenys de Munt.
Si es vol implementar gradualment el TIL, es pregunta com s’explica la sanció als
directors dels centres per no aplicar el TIL tal com imposa el govern?

Què vol dir que el govern “valora” les decisions dels consells escolars? No és que les
hagi de valorar, és que les ha de respectar!”
On diu:
“La regidora Sra. Flores diu al Sr. Planas que ha dit que cada comunitat té el seu
govern i pregunta en què quedem: són comunitats, nacions? I tenen competències i ho
poden decidir tot? Tant de bo fos possible tenir poder de decisió.”
Ha de dir:
“La regidora Sra. Flores diu al Sr. Planas que ha dit que cada comunitat té el seu
govern i pregunta en què quedem: som estat o autonomia? Tenim capacitat de decisió
i totes les competències traspassades? Podem decidir en tot, o només pel que els
convé?Tant de bo fos possible poder decidir-ho tot.”
Per part de secretaria també s’explica que el regidor Sr. Jiménez, del grup CUP, ha
demanat que, en el punt 4 d’aprovació del Compte General, en la primera intervenció
de l'Alcalde, es posi de forma literal tot el que va dir, ja que el resum que s'ha posat a
l'acta capgira el sentit del que realment es va dir durant el Ple. Es pot sentir a partir del
minut 28 de la gravació de Ràdio Arenys de Munt.
Degut a què aquesta esmena fa referència a la intervenció d’una altra persona i no del
propi regidor, és procedeix a votar si s’introdueix o no l’esmena.
El Sr. Alcalde diu que ell considera que l’acta està correcte i que es passi a la votació.
El regidor Sr. Jiménez pregunta si pot argumentar la seva petició i el Sr. Alcalde,
desprès de consultar amb la secretària, que diu que no veu cap argument en contra i li
dóna la paraula:
El regidor Sr. Jiménez diu, sobre la segona intervenció de l’Alcalde, en el punt de
l’aprovació del Compte General, que el sentit recollit en l’acta no era el que donava el
Sr. Alcalde i considera que les actes del Ple han de recollir tot el que es diu al Ple,
malgrat que pot haver-hi resum en alguns casos, però que en altres, quan es demani
que s'incorpori íntegre, és podria fer.
Que també considera que s’han de recollir les propostes senceres, ja que les actes
transcriuen totes les propostes que van a Ple malgrat que siguin llargues i que la
intenció no és allargar la durada, sinó donar-les a conèixer als ciutadans.
El Sr. Alcalde explica que el posicionament del Govern és fer-ho tot més eficient i que
entendran que no es prioritzi que una administrativa s’hagi de passar un matí escoltant
la ràdio per fer intervencions literals i recorda que venir al Ple és una obligació, del que
es tracta és de ser eficaços.
Posada a votació la proposta d’esmena a la intervenció del Sr. Alcalde en el punt de
l’aprovació del Compte General 2012, la mateixa no s’aprova per quatre vots a favor
dels regidors del grup CUP En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i
Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travessa i nou en contra
del senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons
Molons i Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia
Vila i Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i
Camps, En Fèlix Oliván i Mayoral i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, CIU,
PSC i PP.

1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE TERRASSES I
VETLLADORS.
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, diu que desprès d’un parell d’anys de
funcionar l’ordenança s’ha vist que el desenvolupament econòmic del municipi demana
alguns canvis i el que es proposa és un en els horaris. A continuació llegeix la següent
proposta:
“Vist que des del 16 de juny de 2011 es troba vigent l’Ordenança reguladora de les
llicències de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Arenys de Munt, en el text de la
mateixa, a l’art. 12, es defineixen els Horaris d'obertura i tancament de les terrasses:
“- Estiu: de diumenge fins a dijous, de 8.00h a 24.00h; divendres, dissabtes, festius i
vigílies, de 8.00h a 1.00h de la matinada.
- Hivern: de diumenge fins a dijous, de 8.00 am a 22.00pm; divendres, dissabtes,
festius i vigílies, de 8.00am a 23.00pm.
La terrassa no podrà iniciar el seu servei abans de les 8 hores del matí.
Es considera temporada d’estiu el període de temps comprès entre el 15 de juny i el
15 de setembre. La resta serà temporada d’hivern”.
Considerant que actualment i desprès de dos anys de vigència, molts establiments de
restauració han fet peticions per tal de perllongar l’horari d’estiu, ja que degut a la bona
climatologia, molts clients prefereixen estar fora de l’establiment i, en concret:
- Que es consideri horari d’estiu entre l’1 d’abril i el 31 d’octubre.
- Que es consideri horari d’hivern entre l’1 de novembre al 31 de març,
Així mateix es proposen els següents horaris d’hivern:
- Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, diumenge, fins les 23 h.
- Divendres, dissabte i vigílies de festius, fins les 24 h.
Considerant que aquesta ampliació d’horaris contribuirà a la dinamització econòmica i
que no es vulnera el descans dels veïns.
Considerant que la competència per a modificar l’ordenança correspon al mateix òrgan
que la va aprovar:
La Comissió de Serveis Territorials proposa al Ple, com a òrgan competent, l’adopció
del següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’art. 12 de l’Ordenança reguladora
de les llicències de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Arenys de Munt quedant
redactat de la següent manera:
“Article 12. Horaris
Els horaris d'obertura i tancament de les terrasses seran els següents:
- Estiu: de diumenge fins a dijous, de 8.00h a 24.00h; divendres, dissabtes,
festius i vigílies, de 8.00h a 1.00h de la matinada.

-

Hivern: de diumenge fins a dijous, de 8.00 am a 23.00pm; divendres,
dissabtes, festius i vigílies, de 8.00am a 24.00pm.

La terrassa no podrà iniciar el seu servei abans de les 8 hores del matí.
Es considera temporada d’estiu el període de temps comprès entre el 1 d’abril i
el 31 d’octubre. La resta serà temporada d’hivern.
A la nit, la recollida dels elements instal·lats a la via pública haurà de completar-se en
un màxim de 30 minuts des del tancament de l'activitat a la terrassa. El local haurà de
disposar d'un espai en el seu interior amb capacitat suficient per guardar tots els
elements retirats”.
Segon.- Que es doni publicitat d’aquest acord al BOP i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, així com al web municipal, durant trenta dies, per tal
que els interessats presentin al·legacions i suggeriments. En el cas que no se’n
presenti cap, la modificació s’entendrà definitivament aprovada i es procedirà a la
publicació del text íntegre per tal que adquireixi vigència.”
El regidor Sr. Galceran, en nom de la CUP, diu textualment: “Gràcies Alcalde. Bona nit
a tothom.
En principi no tenim cap evidència de què en l'horari que s'amplia, de 22’00 a 23’00
(entre setmana) i 23’00 a 24’00 (el cap de setmana) no sigui molest als veïns. Potser
se'ls hi podria preguntar?
Ens fem la pregunta de quina és la raó per a aquesta ampliació, més enllà de la simple
voluntat dels interessats? Han fet alguna petició formal en aquest sentit? S'ha donat
audiència en condicions d'igual tracte als altres interessats, els veïns d'aquests locals
per exemple?
Consten diverses manifestacions de propietaris dels locals a la policia i això, si a més
se'n fa cas, no deixa de ser un tràmit d'audiència, que no per informal deixa de ser
tràmit d'audiència però adreçat exclusivament a una part dels interessats. Però
s'eludeix a l'altra part i això és, simplement, tracte discriminatori. Quan hi hagi noves i
més queixes dels veïns i veïnes d'aquests locals se'ls haurà de dir que "ho ha aprovat
el Ple" però amb una participació desigual dels interessats.
A més, estem parlant de l'horari d'hivern i no veiem la necessitat d'allargar aquesta
activitat al carrer durant l'hivern, una època certament poc apropiada per estar-se a "la
fresca". Entenem que aquesta regulació no pot dependre del temps que faci a cada
moment. Respecto la legitimitat dels locals d'oci i restauració a fer el seu negoci però
aquest negoci, durant l' hivern, el poden fer igualment a l'interior del local, fins i tot,
amb els clients amb un major confort.
I ens preguntem, durant aquest temps que s'amplia, caldrà que es realitzi un major
consum energètic en aquests espais per a mantenir unes mínimes condicions de
confort? Segurament es pot adduir que el cost d'aquest consum va a càrrec dels
propis locals, però en una situació de protecció del medi ambient i d'eficàcia en el
consum de recursos escassos, molt especialment dels energètics, no sembla apropiat
que des de l'administració pública s'adoptin mesuren que contribueixin a un
malbaratament d'aquests recursos, els pagui qui els pagui. I recordem que som tots i
no només els propietaris d'aquests locals, els que estem pagant el deute amb les
companyies elèctriques.
Una altra possibilitat del canvi en l’horari, podria ser per les necessitats dels clients de
fumar i evidentment fer-ho a l’exterior. Si és així, insistim més encara, en què no hi ha
una correspondència entre la mesura (ampliar l'horari d'hivern a l'exterior) i la causa (la
necessitat de fumar dels seus clients).

En aquestes circumstàncies, les administracions públiques no haurien tampoc de
prendre mesures que, sense altres objectius manifestos, l'únic que aconsegueixen és
el foment encobert de l'activitat de fumar.
Comprenem les necessitats i els interessos de determinats particulars, dels propietaris
d'aquests locals i dels fumadors. Però des de la CUP no estem per la defensa dels
interessos particulars, potser si els haguéssim defensat més ara encara estaríem
asseguts on ho estan vostès. Però no, no estem per això, nosaltres estem per
defensar interessos col·lectius i públics; i d'entre aquests, per a nosaltres són
rellevants l'evitar el malbaratament energètic i la protecció de la salut de les persones,
tant de les que no fumen com de les que sí que ho fan.
Des de la CUP entenem que aquesta proposta és contrària a moltes declaracions "al
vent", declaracions que "vesteixen molt" i "brindis al Sol", de tots els grups d'aquest
tripartit però que a l'hora de "concretar", a l'hora de traduir aquelles declaracions en
accions concretes, sucumbeixen "de bon rotllo" als interessos particulars sovint
oposats a l’ interès col·lectiu pregonat. I aquí en tenim una molt bona evidència.
Per aquestes raons, i amb el respecte a la legitimitat de les activitats dels propietaris
d'aquests locals però per major respecte al medi ambient i per a la protecció de la salut
de totes les persones, també de les fumadores, no creiem que sigui procedent aquesta
ampliació d'horari.
És per això que hi votarem en contra.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que estan d’acord amb els punts
exposats i considera que està bé acceptar les propostes dels restauradors que estan
interessats en dinamitzar els seus negocis i hi votarà a favor.
El regidor Sr. Molons diu que hi haurà 30 dies d’exposició pública d’aquesta
modificació i considera que la intervenció del Sr. Galceran ha estat d’aplaudiment i no
respondrà.
El regidor Sr. Galceran diu que s’hauria d’haver preguntat als altres interessats per a
que poguessin dir la seva.
El regidor Sr. Planas diu que, pel que ha vist, hi ha un termini d’al·legacions, però que
ell està a favor de la iniciativa privada i si d’aquesta manera s’afavoreix als
restauradors, endavant.
El Sr. Alcalde aclareix que es tracta, només, d’allargar una hora més l’obertura de les
terrasses i que molts municipis tenen horaris encara més extensos.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del senyor
Alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps,
En Fèlix Oliván i Mayoral i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, CIU, PSC i
PP; i quatre vots en contra dels regidors En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia
Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, del
grup CUP.
2. PROPOSTA DE CANVI DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT AL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GUSAM SA.
El Sr. Alcalde diu que és un tema d’eficiència i que, com el regidor Sr. Sánchez
controlarà els temes econòmics de l’Ajuntament, també ho farà dels de GUSAM SA. A
continuació llegeix la següent proposta:

“El Ple de l’Ajuntament de data 16/09/13 va acordar, entre d’altres, el nomenament
dels següents consellers de la Societat Mercantil de Capital Integrament Municipal:
GUSAM SA; segons l’article 11 dels Estatuts de l’esmentada Societat:
-

Joan Rabasseda i Ferrer
Alfons Molons i Antius
Àngels Castillo i Campos

Considerant que segons els estatuts de la mateixa, no hi ha possibilitat que altres
regidors municipals formin part del Consell d’Administració i que es troba més adient
que el regidor delegat d’economia sigui representant en la societat.
Es proposa al Ple, com a òrgan competent, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar el nomenament del senyor Joan Rabasseda i Ferrer com a conseller
de la societat de capital íntegrament pública, Gestió Urbanística i Serveis d’Arenys de
Munt, societat anònima (GUSAM SA) i designar, en el seu lloc, al regidor Josep
Sánchez i Camps.
Segon.- Notificar aquest acord als regidors afectats pel seu coneixement i als efectes
oportuns, fent constar que haurà de mantenir informada a l’alcaldia de les gestions
realitzades en l’exercici del seu càrrec.
Tercer.- Comunicar-los, així mateix, a la societat GUSAM SA.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquest punt el seu vot serà
d’abstenció i demana als membres de GUSAM SA que actuïn amb responsabilitat.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Tenim damunt la taula
la proposta de modificació d'un dels representants de l'Ajuntament com a conseller de
la societat municipal GUSAM.
Tot just fa un mes es nomenava el Sr. Rabasseda i ara es proposa que el substitueixi
el Sr. Sánchez. Desconeixem si el primer nomenament fou precipitat, si fou un error…;
si fos així, entendríem que ara el que es fa és esmenar aquest error...També ens
preguntem com és que l’alcalde no hi serà, sobretot tenint en compte que és el regidor
de planificació urbanística i urbanitzacions…Els agrairíem que ens ho aclarissin.
Aprofitant que s'ha de corregir aquest nomenament, potser hagués estat el moment
oportú per canviar els estatuts de GUSAM, allò que tantes vegades els regidors/es
d'ERC van demanar a l'anterior govern de la CUP i CiU, argumentant que els
regidors/es de l'oposició també haurien d'estar representats en el Consell
d'Administració de GUSAM.
Potser el que realment reclamaven no era que els regidors/es de l'oposició hi fossin
representats, sinó que el que realment reclamaven era ser-hi ells. Com que ara ja hi
són, ja no pensen amb els regidors/es de l'oposició...
Canviar els estatuts, si de veritat pensaven que els regidors/es de l'oposició hi havien
de ser representats, hagués estat un gest de coherència i de generositat.
Els regidors i regidores de la CUP hi votarem en contra perquè aquest canvi és fruit de
la moció de censura i perquè som coherents amb la nostra línia política.”
El Sr. Alcalde diu que és un tema d’eficiència, ja que els temes econòmics els porta el
regidor Sr. Sánchez i l’Alcalde estarà a totes les reunions sense vot; tenen pendent la
tasca de modificar els estatuts, però el temps dóna pel que dóna i encara no han
arribat a aquest punt.

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
Alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i
En Fèlix Oliván i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; quatre vots en contra dels
regidors En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix
Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP; i una abstenció, del
regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
3. PROPOSTA
D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES
FISCALS DE L’EXERCICI 2014.
El Sr. Alcalde diu que no s’apugen les taxes, només se n’actualitza una, la de la
brossa, i com a novetat hi ha el tema del descompte a qui utilitzi la deixalleria.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que van tenir un debat molt positiu
aquest estiu però va quedar pendent la de la brossa i, en aquesta ordenança, hi ha
una tarifa reduïda per l’ús de la deixalleria; també la rebaixa a les famílies nombroses
de règim especial; i, en l’IBI, també hi ha una bonificació del 95% per a les obres
destinades a activitats econòmiques. Finalment, explica que s’ha actualitzat l’IPC de la
brossa. A continuació llegeix la següent proposta:
“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.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació han de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats i han de ser objecte de publicació els textos
actualitzats a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció
de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Les modificacions introduïdes per al 2014 als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen tant a l’adaptació normativa corresponent, com a clarificació de
conceptes i a la contemplació de nous conceptes o actualització d’algun dels imports
que en elles hi figuren, tot plegat recollint les propostes acceptades en el tràmit de
participació ciutadana.
Vistos els informes tècnic econòmics i verificat que, en relació a les taxes que es
modifiquen o es creen de nou, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el
seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que
preveu l’article 24 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la proposta d’Alcaldia de data 15 de juliol, la Memòria que acompanya l’expedient
i l’informe de la Intervenció municipal número 41/13, la Comissió Informativa de
Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents, la modificació de
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, en els termes que figura a l’Annex d’aquest acord del qual forma part a tots
els efectes legals.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents, la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, segons figuren a l’Annex
d’aquest acord del qual forma part a tots els efectes legals:
Ordenança Fiscal número 1

REGULADORA DE l’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Ordenança Fiscal número 2

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA

Ordenança Fiscal número 3

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES

Ordenança Fiscal número 4

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Ordenança Fiscal número 5

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

Ordenança Fiscal número 6

REGULADORA DE LA TAXA D’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS

Ordenança Fiscal número 9

REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS
EN CEMENTIRIS LOCALS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES
DE CARÀCTER LOCAL

Ordenança Fiscal número 11

REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

Ordenança Fiscal número 14

REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE MERCAT

Ordenança Fiscal número 16

REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Ordenança Fiscal número 17

REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIONS
PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL

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
INNOCUES

Ordenança Fiscal número 23

REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES

Tercer.- Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de la següent taxa amb
l’aprovació de l’ordenança fiscal número 31 reguladora de la TAXA PER A LA
UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA DE PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE
MUNT, segons figura a l’Annex d’aquest acord del que forma part a tots els efectes
legals.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades o noves,

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.
Cinquè.- Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, 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 2014.
ANNEX
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

DELS

El text de l’ordenança es modifica per tal que sigui coincident amb el model aprovat
per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de 30 de setembre de 2013, a excepció de les concrecions següents:
Article 17 - Pràctica de liquidacions
L’apartat 5 queda redactat com segueix:
“5. Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions quan resultin quotes inferiors a 6
euros, excepte en el cas de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, taxes i preus públics,
o si específicament es fixa un altre import en les ordenances reguladores dels diferents tributs.”

Article 42 - Ajornaments i fraccionaments
L’apartat 2 d’aquesta article manté la seva redacció actual, sense adaptació al model.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES
El text de l’ordenança es modifica per tal que sigui coincident en tot allò que constitueix
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació
de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 30 de
setembre de 2013, quedant amb el mateix redactat que l’ordenança tipus número 1.
L’adaptació no afecta els articles 5, 7 i 8.
Altrament, es modifiquen els actuals articles 5, 7 i 8, segons el següent detall:
Article 5 - Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
Es modifica l’apartat 3, que queda redactat com segueix:
“Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de
família nombrosa de categoria general en la data de meritament de l'impost, tindran dret a una
bonificació del 30 per cent en la quota íntegra del mateix, sempre que l'immoble de què es tracti
constitueixi l'habitatge habitual de la família. Si la família nombrosa és de categoria especial el
percentatge de bonificació s’eleva al 50 per cent. També s’eleva el percentatge al 50 per cent
per les famílies nombroses de categoria general amb uns ingressos anuals per unitat familiar
iguals o inferiors als 12.000,00 euros, sempre i quan l’habitatge habitual sigui la seva única
propietat.
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró
municipal d’habitants i per gaudir de la bonificació cal que cadascun dels membres de la família
hi estiguin empadronats, almenys en el nombre suficient per ostentar la titularitat de família
nombrosa de la corresponent categoria.”

S’inclou un darrer apartat 6, amb el següent redactat:
“Durant els tres exercicis següents al de finalització del termini de tres anys de bonificació de
concessió obligatòria per als habitatges de protecció oficial, definit en l’article 4.2.a), gaudiran
d’una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l’impost, aquells que hagin obtingut la
bonificació pel primer període, sense que sigui necessària la seva sol·licitud.
En els mateixos termes, els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 30 per
cent durant el setè i el vuitè exercici comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de la
qualificació definitiva.”

Article 7 - Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
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.“

Article 8 - Normes de gestió.
Es modifica l’apartat 2.4, afegint un darrer apartat amb el següent contingut:
“Les famílies nombroses de categoria general que vulguin gaudir de la bonificació del 50% per
motius de renda, hauran de presentar davant la hisenda municipal, a més, 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.
El nivell de renda haurà d’acreditar-se en cada exercici, presentant la sol·licitud dins dels
primers dos mesos de l’any.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA
El text de l’ordenança es modifica per tal que sigui coincident en tot allò que constitueix
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació
de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 30 de
setembre de 2013, quedant amb el mateix redactat que l’ordenança tipus número 3.
L’adaptació no afecta, doncs, els articles 5 i 6.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

DE

L’IMPOST

SOBRE

Es modifiquen el articles 6 i 9, segons el següent detall:
Article 6 - Beneficis fiscals de concessió potestativa
Es modifica l’apartat 1, de manera que s’afegeix l’apartat d) amb el següent contingut:
“Bonificació del 95 % quan es tracti d’obres menors associades a l’obertura o reforma
d’establiments on es duguin a terme activitats innoqües, amb la finalitat de fomentar el
dinamisme econòmic i/o comercial. “

Article 9 - Règim de declaració i d’ingrés
Es modifica l’apartat 4, de manera que es substitueix l’import de “21,10 euros” pel de
“15,00 euros”.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L'INCREMENT
DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
El text de l’ordenança es modifica per tal que sigui coincident en tot allò que constitueix
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació
de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 30 de
setembre de 2013, quedant amb el mateix redactat que l’ordenança tipus número 4, a
excepció de l’article 6 que es manté en la seva redacció actual, i amb les concrecions
següents:
Article 8è. Tipus de gravamen i quota
En l’apartat 3 s’estableix el següent percentatge: 40%.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
El text de l’ordenança es modifica per tal que sigui coincident en tot allò que constitueix
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació
de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 30 de
setembre de 2013, quedant amb el mateix redactat que l’ordenança tipus número 2.
L’adaptació no afecta els articles 5 i 9.
Es modifica l’actual article 5, segons el següent detall:
Article 5è. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu
Es modifica l’apartat 2, que queda redactat com segueix:
“A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una bonificació del
50 % de la quota tributària del període impositiu corresponent els subjectes passius per quota
municipal que incrementin en almenys un 10 % la mitjana de la plantilla de treballadors amb
contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats desenvolupades en el municipi, amb un
mínim d’1 treballador.
Així mateix, s’estableixen les següents bonificacions quan s’incrementi el % de la mitjana de la
plantilla amb la contractació indefinida de persones a l'atur majors de 50 anys inscrites en el
Servei Local d'Ocupació, amb un mínim d'1 treballador:
* Bonificació del 10% quan incrementin un 1%
* Bonificació del 20% quan incrementin un 2%
* Bonificació del 30% quan incrementin un 3%
* Bonificació del 40% quan incrementin un 4%
* Bonificació del 50% quan incrementin un 5%
L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període impositiu
immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per calcular aquesta
mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit existent
en cada període pels dies que han estat en actiu durant el mateix i es dividirà el resultat pels
dies de duració del període, o per 365 dies si és d’un any, amb les següents especialitats:
a) En els supòsits de absorció, fusió i transformació de empreses el còmput de les
plantilles de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses
afectades abans i desprès de l’operació.
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no es
considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven part de
l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi.
c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent
d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral completa.
La bonificació del paràgraf primer i segon són incompatibles, de manera que s’aplicarà aquella
que sigui més beneficiosa pel contribuent.

Aquestes bonificacions són incompatibles amb la regulada en l’apartat anterior, i s’haurà de
sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és d’aplicació, juntament amb la
documentació acreditativa. L’acord de concessió inclourà, si s’escau, el càlcul de la quota
tributària bonificada que integrarà la liquidació del període impositiu corresponent.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA D’EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Es modifica l’article 7, pel que fa a les següents tarifes dels epígrafs segon, tercer i
cinquè:
euros
Epígraf segon. Documents expedits o atesos per les oficines municipals
10. Per senyalització reserva vehicles de minusvàlids amb placa de matrícula
Epígraf tercer. Documents relatius a serveis tècnics
7. Per cada plànol amb suport informàtic que impliqui manipulació per part de SSTT
16. Per cada informe previ d'obra major
17. Per informe emès pels SSTT que no impliqui visita ni anàlisi d'expedients
18. Per visites de denúncies, 2ª inspecció amb el mateix resultat
19. Per cada còpia de CD de projectes i/o plànols (sense manipulació)
Epígraf cinquè. Documents expedits per la Policia Local
2. Per cada tarja per tinença d'armes de 4ª categoria

210,00
59,00
50,00
21,00
67,00
4,00
52,00

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE
CARÀCTER LOCAL
Es modifiquen els articles 6 i 7, segons el següent detall:
Article 6. Quota tributària

Es modifica el quadre de tarifes pel que fa als epígrafs següents, bé en el nom o en
l’import de la taxa:
En l’Epígraf segon es modifica el text de la tarifa a) i b) i es suprimeix la c).
En l’Epígraf tercer es modifiquen els imports.
En l’Epígraf quart es modifica el títol i s’afegeix la tarifa b) quan als imports.
Es crea l’Epígraf setè amb dos tarifes noves.
El quadre de tarifes, pel que fa als epígrafs esmentats, queda com segueix:
euros
Epígraf segon. Registre de permutes i transmissions
a) Inscripció en els Registres municipals de cada permuta que es concedeixi de
sepulcres, nínxols o columbaris............................................ ................ ................ …….
b) Per cada inscripció en els Registres municipals de transmissió de les concessions a
perpetuïtat de tota mena de sepulcres, nínxols o columbaris, a títol d'herència entre
pares, cònjuges i fills o en virtut de testament..................................................................
Epígraf tercer. Inhumacions i trasllats
a) Inhumacions, en nínxols amb ossera o sense ossera..............................................
b) Trasllats dins del cementiri, en nínxols amb ossera o sense ossera..... ..................
Epígraf quart. Serveis de manteniment
a) Per la realització de reparacions d'urgència o de treballs de conservació i neteja, bé
a instància de part, bé d'ofici, quan requerit per a això, el particular no atengués el
requeriment en el termini concedit a aquest efecte, a més del valor dels materials

13,90
18,50
150,00
125,00

18,50

utilitzats, s'exigirà per cada operari i hora.. ................ ................ ................ ................
b) Intervenció de paleta per col·locació de làpida.. ................ ................ ................ …..

50,00

Epígraf setè. Títols
a) Per l'emissió del títol que acredita les assignacions, transmissions i permutes……..
b) Per l'emissió d'un duplicat del títol ……………………………………………………….

10,50
16,00

Article 7. Acreditament i període impositiu

S’afegeix un nou apartat 3, amb el següent contingut:
“En el supòsit contemplat en l’epígraf 6è, l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el
període impositiu comprendrà l’any natural. No obstant això, en cas d’alta o baixa de la
utilització, la taxa es prorratejarà per trimestres naturals.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
Es modifica els articles 6, 9, 12 i 14 i s’estableix una Disposició transitòria, segons el
següent detall:
Article 6. Quota tributària
Es modifica l’apartat 2, amb els següents termes:
“2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
2.1. Habitatges:
2.1.1. La tarifa a aplicar als habitatges serà la següent:
I. Habitatges de caràcter familiar, sense ús de la deixalleria: ..........
II. Habitatges de caràcter familiar, amb ús de la deixalleria: ............

EUROS/any
A) General B) Disseminats
112,21
52,28
100,99
47,05

2.1.2. A efectes d’aplicació del quadre de tarifes, es consideraran disseminats de l’apartat B)
els següents: Disseminat afores, Disseminat El Buldrau, Barri Orient, Barri Ponent, Barri Migdia,
Barri Nord, Rial d’en Butifarra, Barri Subirans, Barri Torrentbó, Disseminat Collsacreu, Torrent
Cursabi, Camí Vell de Remei.
2.1.3. A efectes d’aplicació de la tarifa II de l’apartat 2.1.1, s’haurà d’acreditar un ús continuat
de la deixalleria mancomunada municipal d’Arenys de Mar- Arenys de Munt- Sant Iscle de
Vallalta, d’acord amb el següent:
La freqüència mínima d’utilització del servei de deixalleria serà de vuit vegades
a l’any, repartides, com a mínim, de la següent manera: quatre usos durant el primer
semestre i quatre durant el segon. En cap cas els lliuraments podran ser del mateix
dia.
Tan sols es tindran en compte les aportacions que es faci la identificació de
l’usuari mitjançant la targeta d’usuari de la deixalleria mancomunada i aquestes
aportacions s’efectuïn en dies diferents de l’any. Pel que fa al període de la taxa,
s’entendrà que el nombre d’aportacions són les que es duguin a terme durant l’any
natural anterior.
Entre les deixalles aportades, s’haurà d’acreditar com a mínim el lliurament a la
deixalleria de tres de les següents tipologies de residus amb les quantitats indicades
al llarg de l’any:
 Restes vegetals.













Oli de cuina, mínim 1 litre.
Voluminosos (mobles, matalassos, electrodomèstics de línia blanca), mínim 1
unitat.
Bateries de cotxe, mínim 1 unitat.
Residus elèctrics i electrònics, mínim 1 unitat
Aerosols: mínim 2 unitats.
Dissolvents, pintures o vernissos: mínim 1 litre.
Fluorescents: mínim 2 unitats.
Pneumàtics, mínim 1 unitat.
Runes de petita obra domèstica.
Tòners i cartutxos de tinta d’impressora: mínim 1 unitat en el cas de tòners, i 3
unitats en el cas de cartutxos d’impressora.
Ferralla.

No s’aplicarà la tarifa II a les aportacions de residus que siguin objecte de
recollida selectiva a la via pública (orgànica, vidre, paper i cartró, envasos i resta),
exceptuant els residus voluminosos.
Seran exclosos de la possibilitat de gaudir de la tarifa II els subjectes passius
als que s’hagi obert un expedient informatiu per infringir les normes establertes en
relació a la recollida dels residus municipals.
2.1.4. Als efectes de l’aplicació del quadre de tarifes, l’empresa gestora de la Deixalleria
mancomunada facilitarà a l’òrgan gestor d’aquesta taxa, abans del dia 31 de gener de l’any en
que s’hagi d’aplicar, la relació de subjectes passius que l’any immediatament anterior han
complert amb les condicions, per tal que es pugui elaborar el corresponent padró fiscal.
2.2.

Locals comercials inactius o per a usos privats:

2.2.1. La tarifa a aplicar serà la següent:
I. Per cada local comercial inactiu o per a usos privats

EUROS/any
112,21

2.2.2. S’entén per local comercial inactiu aquell en què només es realitzen activitats
domèstiques.
Article 9. Fet imposable
Es modifica l’apartat 4 que queda amb el següent redactat:
“4. La taxa establerta a l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la taxa prevista a
l’article 2.1.a) de l’Ordenança; conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa per la gestió dels
residus comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus domèstics.
Article 12. Quota tributària
Es modifica el quadre de tarifes de l’apartat 2:
euros
Epígraf primer. Despatxos professionals
Per cada despatx professional ...........................................................
Epígraf segon. Allotjaments
Hotels, residències i similars ............................................ .
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
Fins 40 m2 .............................................................
De 41 a 60 m2 ......................................................................................
De 61 a 80 m2.......................................................................................
De més de 80 m2 .................................................................................
Epígraf quart. Establiments de restauració
Bars, cafeteries i similars fins 50m2 ....................................................
Bars, cafeteries i similars entre 51 i 100m2 ........................................

131,14
707,34
141,47
235,78
349,69
471,56
339,53
468,31

Bars, cafeteries i similars entre 101 i 150m2......................................
Bars, cafeteries i similars entre 151 i 200m2........................................
Bars, cafeteries i similars de més de 200m2........................................
Restaurants fins 50m2 ........................................................................
Restaurants entre 51 i 100m2 ..............................................................
Restaurants entre 101 i 150m2..........................................................
Restaurants entre 151 i 200m2..........................................................
Restaurants de més de 200m2.........................................................
Epígraf cinquè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis
Locals industrials fins a 200 m2 ............................................. .........
Locals industrials de 201 a 400 m2 ...................................................
Locals industrials de més de 400 m2 .................................................
Locals comercials fins a 40 m2 ..........................................................
Locals comercials de 41 a 60 m2 ......................................................
Locals comercials de més de 60 m2 ................................................
Locals de serveis fins a 40 m2 ..........................................................
Locals de serveis de 41 a 60 m2 ......................................................
Locals de serveis de 61 a 100 m2 ....................................................
Locals de serveis de 101 a 150 m2 ...................................................
Locals de serveis de més de 151 m2 ................................................
Epígraf sisè. Serveis extraordinaris
Per la recollida d’un bujol de capacitat igual o inferior a 240 litres.......
Per la recollida d’un bujol de capacitat superior a 240 l.itres................

569,89
681,39
830,06
613,04
943,12
1.284,84
1.650,47
2.122,04
euros
290,47
352,73
707,34
130,14
179,20
240,51
130,14
179,20
240,51
327,23
426,34
3,10
4,37

Article 14. Règim de declaració i ingrés

En l’apartat 2, on diu “31-12-2005” queda substituït per “a 31 de desembre de l’any anterior
al de l’aplicació de la tarifa”.
Disposició transitòria

S’estableix aquesta disposició amb el següent contingut:
“De manera transitòria, la freqüència mínima d’utilització del servei de deixalleria determinada
en l’apartat 2.1.3 de l’art. 6, per a poder gaudir de la tarifa II en l’exercici 2014, serà únicament
de sis vegades durant el segon semestre del 2013. En cap cas els lliuraments podran ser del
mateix dia.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE
MERCAT
Es modifica l’article 6, que queda amb el següent contingut:
“Article 6. Beneficis fiscals
1. Estaran exempts de pagament els negocis que es donin d’alta en el mercat al llarg de
l’exercici i que no tinguin cap altra activitat econòmica en el municipi. L’exempció serà
d’aplicació durant el primer període impositiu.
2. També es reconeixeran exempcions i bonificacions per raó de la capacitat econòmica del
subjecte passiu.
3. La capacitat econòmica es valorarà prenent com a referència el salari mínim
interprofessional (SMI), segons el següent detall:
a) Situacions d’EXEMPCIÓ:
Ingressos anuals inferiors a:
I. unitat familiar amb 1 sol membre............................... SMI
II. per cada membre de més en la unitat familiar.......... s’incrementa en un 20% l’import
anterior
b) Situacions amb un 50% de BONIFICACIÓ:
Ingressos anuals inferiors a:
I. unitat familiar amb 1 sol membre............................... 1,5 cops el SMI

II. per cada membre de més en la unitat familiar.......... s’incrementa en un 20% l’import
anterior
4. Poden sol·licitar els esmentats beneficis fiscals aquells a qui fa referència l’article 3.1
d’aquesta Ordenança.
5. Per a gaudir de l’exempció o bonificació, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud davant de
l’administració gestora del tribut. 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.
6. Si es concedís l’exempció o bonificació, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha
sol·licitat.
7. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti improcedent
l’exempció o bonificació, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a efectes que
es pugui liquidar degudament la taxa.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Es modifica l’article 6.1, modificant-se les següents tarifes de l’epígraf 5:
Epígraf 5. CASAL DE JOVES L’”ESCORXADOR”:
4. Ús de qualsevol de les dues sales per festes o àpats, per cada hora o fracció
6. Assajos de grups de música sense ús dels instruments municipals, per hora
si almenys 2 membres estan empadronat al municipi **
si cap membre o sols 1 està empadronat al municipi
9. Us privatiu d’espai per emmagatzemar material dels grups de música, al mes

10,00
1,50
3,00
2,00

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIONS
PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Es modifica parcialment el redactat dels següents annexos, mantenint-se la resta del
contingut, segons el següent detall:
•

ANNEX 1: TAXA PER OCUPACIÓ DELS TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES,
CADIRES, APARELLS I ALTRES ELEMENTS AMB FINALITAT LUCRATIVA.

Es modifica el quadre de la Tarifa Primera, afegint el valor anual de la taxa i suprimint
el concepte “o fracció” dels conceptes:
Tarifa primera. Taules i cadires, aparell de venda automàtica i altres similars
Euros / any
a) Ocupació per taules i cadires,
terrasses, para-sols, tests i d'altres similars, per cada m2
b) Aparells de venda automàtica o similiars, per cada m2

47,0916
57,7068

També s’afegeix sota del quadre de tarifes el següent paràgraf:
“Quan la sol·licitud d’ocupació sigui per un termini indefinit o superior a un any, el període
impositiu coincideix amb l'any natural. La taxa s'acredita el primer dia del període impositiu i les
quotes seran irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de
començament de l'activitat no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es
calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any,

inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat. També, en el cas de baixa per cessament
en l'exercici de l'activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell
en el que es produeixi aquest cessament. Amb tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la
devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els que no s'hagués
exercit l'activitat.”
•

ANNEX 7: TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES
VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

Es substitueix el contingut del darrer paràgraf de l’annex pel següent:
“Quan l’interessat sol·liciti l’alta d’un gual que impliqui el desplaçament previ de pilones o altre
mobiliari urbà (bancs, jardineres o elements anàlegs) situats prèviament a la via pública, haurà
de pagar-se també un import de 120,00 €/u amb caràcter de liquidació provisional inicial,
havent-se d’aprovar posteriorment la liquidació definitiva segons el cost real assumit. Quan
impliqui el desplaçament de l’enllumenat públic o altres elements anàlegs, l’import a pagar serà
el que es liquidi directament en funció del cost real de realització.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 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 INNOCUES
Es modifica l’actual article 9, segons el següent detall:
Article 9. Devolució de la taxa

Es modifica l’apartat 2, que queda redactat com segueix:
“Quan l’activitat estigui subjecte a comunicació, si el desistiment es formula abans de què
l’Ajuntament hagi practicat qualsevol activitat o comprovació, és retornarà integrament l’import
de la taxa. Altrament, es retornarà el 10% de l’import sempre i quan l’autoritat o l’organisme
municipal no hagi adoptat un acord final de conformitat o disconformitat a l’activitat.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
Es modifica l’article 5, pel que fa a les següents tarifes dels epígrafs 1), 3) i 4):
Euros
1) Llicències obres:
. b) Tramitació d'expedients d'obra menor, segons POUM:
3) Obres iniciades sense llicència prèvia:
b) Llic. D'obra major començada sense haver-se obtingut llicència, o superior a la sol.licitada
d) Llic. d'obra menor iniciada sense haver-se obtingut llicència, o superior a la sol.licitada

55,00
540,00
193,00

4) Inspeccions de comunicació de final d'obra
b) plurifamiliars, per cada edifici

118,00

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA DE PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE
MUNT
S’aprova aquesta nova ordenança amb el següent contingut:
“Article 1. Fonament i naturalesa

D’acord amb allò que disposa l’article 41 del RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix una taxa
per a la utilització de maquinària de propietat de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa de la màquina d’escombrar
la via pública dins el terme municipal d’Arenys de Munt, fora de l’ús habitual de l’Ajuntament.
2. L’horari d’utilització serà de tarda, de dilluns a divendres i/o dissabtes, sempre que no
perjudiqui el normal funcionament del servei de neteja viària.
3. El vehicle sempre serà utilitzat exclusivament per personal de l’Ajuntament amb
competència per utilitzar-la.
4. El vehicle només podrà ser utilitzat en terreny estable i urbanitzat.
Article 3. Subjectes passius
En són subjectes passius les persones físiques o jurídiques que sol·licitin o es beneficiïn de la
utilització de la màquina.
Article 4. Exempcions i Bonificacions
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació de l’import a
liquidar.
Article 5. Import
1. Es determina un import fix per la gestió i un import variable en funció del número d’hores
sol·licitades.
2. El preu/hora es computa des de la sortida de la màquina del magatzem municipal d’Arenys de
Munt fins a l’arribada al mateix.
3. L’import a abonar s’estableix per un mínim de dues hores i es computarà per trams de 30
minuts, segons el següent quadre de tarifes:
Epígraf
I.

Concepte
Màquina d’escombrar model DULEVO 5000 evolution

€ fix (gestió)

€ / 2 h (mínim)

30 minuts

24 €

124 €

31 €

4. La taxa inclou els costos de combustible, personal, amortització de la màquina, assegurança,
manteniment i aportació a l’abocador del residu generat.
Article 6. Acreditament i període impositiu.
La taxa s’acredita quan s’ha autoritzat la seva utilització.
Article 7. Gestió del cobrament
1. L’ús de la maquinària s’haurà de sol·licitar mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament amb una
antel·lació mínima de 10 dies per intervencions puntuals i de 30 dies per establir un programa
de servei regular.
2. La petició podrà ser denegada quan es consideri per part dels tècnics municipals, segons
les necessitats de l’organització municipal o per raons d’interès públic.
3. Amb caràcter general l’Ajuntament practicarà la corresponent liquidació un cop hagi estat
aprovada la utilització. No obstant això, si es considera més adient es practicarà l’autoliquidació
en el moment d’efectuar la sol·licitud.

4. En el cas que les accions demanades no es realitzin per causes imputables a l’Ajuntament,
aquest podrà sol·licitar la devolució del 100% de l’import ingressat.
5. En cas de cancel·lació del servei per part de l’interessat, podrà sol·licitar la devolució del 100
% si es cancel·la per escrit amb una antel·lació mínima de 5 dies naturals. Si es cancel·la amb
una antel·lació inferior, sols podrà sol·licitar la devolució del 90%.
6. En el cas que s’utilitzi per més temps del previst, s’aprovarà una liquidació complementària.
Article 8. 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 disposen els articles 48 a 50 de
l’Ordenança General.
Disposició final. Aprovació i vigència
Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de 17/10/13 i entrarà en vigor a partir del dia 1 de
gener de 2014, i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats restaran vigents.”

El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Aquesta proposta de
modificació d’ordenances fiscals és producte del procés participatiu que, aquest any
2013, es va dur a terme una nova vegada, i igual que l’any anterior, es va iniciar a
primers d’aquest any i que va acabar el passat 31 de maig, en una jornada de
valoració i consens en la qual podien participar tots els vilatans que ho desitgessin, així
com les entitats o associacions del municipi, a l’igual que les formacions polítiques.
Va ser en aquesta jornada que es van prendre moltes de les decisions sobre les
modificacions que avui es presenten en aquest Ple.
Els vilatans, les entitats i les formacions polítiques, totes, tant les que estaven al
Govern, en aquell moment, com les que estaven a l’oposició, van poder incidir sobre la
totalitat de les Ordenances Fiscals, proposant els canvis oportuns, sense més limitació
que les que estableix el marc jurídic que les regula. També es van presentar propostes
des dels diferents departaments del nostre consistori.
Des de la CUP volem fer un agraïment a tots els que hi van participar, tant en tot el
procés com en aquella jornada.
Una jornada de debat i de consens molt intensa, de contrastació d’idees i de
convenciments mutus entre tots els participants.
Aquell debat, per aconseguir la majoria de les propostes que avui es presenten a Ple,
va durar prop de tres hores i mitja, en el qual la qualitat de les intervencions va ser
molt alta. Això és el que també preteníem en aquells processos participatius, no
només que hi participés molta gent -sent aquesta una assignatura pendent-, sinó que
tots els interessats anessin adquirint una cultura participativa i democràtica que
dugués a una reflexió i un aprofundiment dels coneixements sobre allò que ha
d'acabar marcant l'esdevenir futur del poble sobre d’on provenen i com provenen els
diners que paguem tots els vilatans i que, després, es podran gestionar amb un
pressupost municipal.
Per tant, reitero, des de la CUP volem felicitar a tots els participants pel treball, la seva
dedicació, el seu temps i haver ajudat a què aquell procés hagi estat de molta alta
qualitat.
També, amb tot aquell procés, una de les altres coses que sempre s’ha buscat era que
fos un instrument vàlid per a totes les formacions polítiques municipals, per tal que
poguessin canalitzar totes les seves propostes d’una forma reglada i oberta, sense cap
mena de condicionament ni cap tipus de supeditació, que la mateixa norma de la qual
ens vam dotar. Considerem que aquest procés ha estat un pas endavant molt positiu,
pel benefici de tot el poble, lluny de partidismes o exclusivismes.
Pensem que es va aconseguir, quan les propostes presentades van ser més de 80,
que van afectar a 22 ordenances fiscals i preus públics, i també esperem que aquest

procés democràtic i de transparència, que es va encetar a l'inici d'aquest mandat, es
pugui consolidar en el temps.
En el procés participatiu d'aquest any es van presentar més de 80 propostes de
modificacions. Que es presentin més de 80 propostes, que afectin a 22 ordenances i
preus públics, que es faci per part dels partits polítics de l’oposició, per entitats,
vilatans, persones afectades per les pròpies ordenances i, també, pels diferents
departaments de l’Ajuntament, d’una forma reglada i planificada des de principis d’any,
complint rigorosament, fins a aquell moment, tots els terminis, és un exercici profund
de participació democràtica, molt important i de molta pedagogia. Tot i que no podem
oblidar les seves mancances i que és un procés que ha de continuar millorant.
També, el fet que des de principis d’any ja se sabés que en el Ple del 25 de juliol, un
fet que no havia passat mai abans, es presentaria per a la seva aprovació la proposta
d’Ordenances Fiscals -i es va presentar, tot i que ha petició del grup de CiU, es va
sol·licitar deixar-ho a sobre de la taula i es va acceptar- , també era un exercici de
bona planificació, de rigor en l’execució d’allò planificat i d’apropament de
l’administració als vilatans, per no dir que és un elevat exercici de democratització de
l’administració pública local.
Hem de recordar que abans del pas de la CUP per la regidoria de Participació i de
l'obertura d'aquests processos, les formacions polítiques, a l'oposició, teníem un marge
molt reduït de presentació de propostes. Doncs, si el marge de presentació de
propostes ja era reduït en aquell moment, imaginem-nos com era l'acceptació de les
propostes: encara molt més reduïda; i quedava, sempre, a la decisió, al vist i plau, a
l'arbitrarietat, del regidor d'Hisenda o del Govern de torn. Aquesta situació havia
produït queixes amargues en els grups polítics que patíem aquelles actuacions. Vull
recordar que en el mandat 2007-2011, els anys 2008 i 2010 no es va deixar, per part
d'aquell Govern, presentar propostes de modificació o millora de les ordenances
fiscals als grups de l'oposició.
Si aquesta era la realitat que patíem, en el passat, els grups de l'oposició, imaginin
quina era la realitat que patien els vilatans, en allò que era un camp vetat només per al
Govern. En aquells anys els vilatans no tenien un marc regulat en el qual poder
presentar les seves propostes.
Amb el pas de la CUP per la regidoria de Participació, s'ha reglat el procés per
presentar propostes per modificar les Ordenances Fiscals, s'ha establert un calendari i
marcat, de forma clara i transparent, unes condicions per tal que tothom pugués fer les
seves aportacions, ja fos Govern, propis departaments de l'Ajuntament, grups de
l'oposició, entitats o vilatans. Això és democràcia, amb majúscules. És democràcia
participativa.
I esperem que en el futur, com a mínim, es continuïn mantenint les condicions que
nosaltres vàrem establir. Potser, també, es poden millorar.
Entrant a les pròpies ordenances, ja en l’exercici anterior, el del 2012, es va fer una
reestructuració de les mateixes, de manera que la imputació d’impostos, taxes i preus
públics fos molt més equilibrada, molt més justa i sota uns criteris molt més socials.
Per a l’any 2014 s’havia previst donar continuïtat a aquell criteri adoptat, de manera
que les taxes, que són els tributs que es cobren per determinats serveis bàsics que
presta l’administració local i que es cobren a aquells usuaris que fan ús d’aquests
serveis, seguissin ajustades de manera que s’assegurés un % de cobertura del dèficit
del servei no inferior al 95%.
Per tant, per a les taxes, nosaltres, quan érem al Govern, vàrem optar per no
incrementar l’IPC ja que els costos per la prestació dels serveis tampoc s’han vist gaire
incrementats en tant que la majoria de les despeses són en personal i les retribucions
segueixen congelades. Aplicar l'increment de l'IPC d'un 1,50% hauria pogut implicar
que algunes taxes sobrepassessin el cost que signifiquen, fet que no permet la norma
jurídica.
Per altra banda, veient la gran davallada que està patint en els darrers mesos l'IPC,
que actualment està situat entorn al 0,50% i baixant, existia aquest risc de recaptar

més del que significava el cost dels serveis prestats. Veiem que aquesta proposta que
nosaltres plantejàvem per al Ple del juliol s'ha mantingut.
També veiem que altres propostes presentades en aquell Ple, que eren producte del
procés participatiu, també s'han mantingut, com són:
En l'Impost sobre Béns Immobles: ampliació de la bonificació a famílies nombroses de
categoria general en funció de la seva renda, equiparant les que obtinguin ingressos
inferiors a 12.000 euros, al % aplicable a les famílies nombroses de categoria especial.
En l'Impost sobre Activitats Econòmiques: S’ha ampliat la bonificació per l’ampliació de
plantilla quan es contractin aturats majors de 50 anys inscrits en el Servei Local
d’Ocupació. Fomentant la contractació de persones més desfavorides però incidint en
que siguin d'Arenys de Munt.
Pel que fa a la Taxa pel servei de mercat: es preveuen beneficis fiscals per motiu de
renda, cosa no prevista fina ara.
Moltes de les propostes de modificació d'aquestes ordenances van en la línia d'incidir
en temes socials.
Per altra banda, sí que podem apreciar que s'ha introduït una modificació, que no és
producte del procés participatiu, és en la Taxa pel servei de gestió de residus, en el
qual es preveu una nova tarifa per aquells veïns que facin ús de la deixalleria. Tot i que
podríem acceptar que no és una mala opció, si que hem de manifestar que aquesta
modificació s'ha realitzat sense buscar cap consens amb les formacions de l'oposició,
ni dels vilatans. De fet, no només no s'ha buscat cap consens, desviant-se de la
pràctica seguida des de l'inici d'aquest mandat, sinó que hem de dir que ni tant sols
s'ha informat als grups de l'oposició. Els grups de l'oposició, en aquest cas parlo per
nosaltres, ens hem hagut d'assabentar d'aquesta modificació a traves dels mitjans de
comunicació. Per tant, el Govern actual no ha tingut la delicadesa d'informar d'aquest
canvi. Ens ho hem trobat fet. Les formes de l'actual Govern han fallat estrepitosament.
Molt de dir que les coses es fan de forma democràtica, clara i transparent, però els
primers canvis s'han introduït de forma imposada, d'amagat i sense la cerca de cap
consens. D'una forma molt diferent a com es feien amb l'anterior Govern. Si s'hagués
buscat un consens, si s'hagués parlat, si s'hagués explicat, es podien haver pogut
incorporar modificacions que encara haguessin pogut millorar encara més aquesta
proposta. Ara no ho hem pogut fer.
Un altre factor imposat, amb el qual tampoc s'ha buscat cap consens, és l'apujada de
la taxa d'escombraries, passant de 110,55 euros a 112,21 euros, un increment de
l'1,50%, sota l'argument que aquest és un servei que es prestat per "entitats o
empreses externes". Quan amb l'anterior Govern, el d'abans de la moció de censura,
després de tot un important procés de participació ciutadana, que va significar moltes
reunions, moltes trobades, molta feina, molta inversió de temps per saber quina era la
voluntat popular, es plantejaven tot un seguit de canvis transcendentals en el sistema
de recollida d'escombraries, gestionant-ho de forma directa per part l'Ajuntament sense entitats o empreses externes- es preveia una baixada mitjana del 5% en
aquesta taxa, per la reducció de costos que s'aconseguia a partir de tot aquest nou
sistema. I com ja se sap, el que es recapta per les taxes no pot superar el cost del
servei. Per tant, si es redueix el cost del servei, s'ha de reduir la taxa recaptatòria.
Ara això no passa. Ara s'apuja la taxa d'escombraries en comptes de baixar-la.
Aquest és el resultat de la moció de censura: una pujada de la taxa d'escombraries
quan amb l'anterior Govern hi hauria hagut una baixada. Per tant, tots els veïns
d'Arenys de Munt patirem les conseqüències d'aquesta moció de censura.
Un altre tema important.
El manteniment del tipus de l'IBI (l'Impost sobre Béns Immobles) en un 0,78%, quan
durant aquest dos anys s'ha aplicat el 0,86% -que va ser el resultant després d’aplicar
el 10% d’increment per imperatiu legal del RDLlei 20/2011, imposat pel Govern
espanyol-, va ser decisió de l'anterior Govern realitzar aquesta baixada, de la mateixa
manera que també va ser decisió de l'anterior Govern acollir-se a l'actualització dels
valors cadastrals, uns valors cadastrals que situaran el valor dels immobles en preus

del 2003/2004, el que significarà una rebaixa important de l'IBI per a aquells immobles
nous adquirits en el període de la bombolla immobiliària, especialment en el tram que
va del 2005 al 2009. Gràcies a aquella decisió, que es va prendre al marc del 2013,
ara, no ens podríem acollir a aquesta rebaixa efectiva de l'IBI. Perquè tal com tot
sembla indicar, només podran retornar a tipus impositiu de l'IBI del 2011 aquells
municipis que s'hagin acollit a la revisió cadastral, promoguda pel cadastre, aquest
març del 2013.
Aquesta és una baixada que ha d’anar directament a beneficiar al conjunt de famílies
arenyenques que, d’una forma o altra, en rebran els beneficis, en uns moments com
els actuals en què els ajudaran a superar millor la situació de crisi generalitzada. Però
aquesta baixada és possible fer-la gràcies a la gestió econòmica responsable i
rigorosa realitzada des de l’inici de mandat, pel Govern que hi era en aquell moment.
Un Govern en el qual també formava part la CUP, amb la responsabilitat de la gestió
econòmica.
És en aquest sentit que, en el moment actual d'una greu crisi econòmica en què
moltes famílies i molts arenyencs ho estan passant malament i els hi costa arribar a
final de mes, no podem ser partícips de l'aprovació de l'apujada de la taxa
d'escombraries.
Si decideixen retirar aquesta apujada, el nostre vot serà favorable a l'aprovació de les
Ordenances Fiscals que avui es proposen. Si la mantenen ens veurem obligats a votar
en contra.
Per tant, els hi demanaríem que, pel bé de tots els vilatans d'Arenys de Munt, retirin
aquesta apujada de la taxa d'escombraries. I els hi agrairem una resposta. El nostre
vot dependrà del que vostès decideixin.”
El regidor Sr. Sánchez diu que, en el tema de la brossa, li sap greu que digui això, ja
que, en el seu moment i a temps, van fer la proposta, i el que volen és que els vilatans
d’Arenys de Munt tinguin les mateixes condicions que la resta de municipis que
utilitzen la deixalleria i diu a la CUP que parlen d’un 5% d’estalvi i el Govern parla d’un
10%; això és una bona rebaixa i l’IPC és per garantir un bon servei, poden votar el que
vulguin i és democràtic i es va explicar a la Comissió Informativa i ho podrien haver dit
allà, ja que estaven oberts a canvis. Sobre el tema de la decisió del 2013 d’acollir-se o
no a la revisió cadastral, al seu moment es va decidir mantenir-se a l’espera i és
l’actual Govern qui ha demanat la revisió cadastral.
El regidor Sr. Jiménez diu que volen matissar algunes coses. Diu que estan d’acord
amb la rebaixa per l’ús de la deixalleria, amb el que no estan d’acord és amb les
formes, la Comissió Informativa és el pas previ al Ple, però el que s’ha de fer no és
esperar a la Comissió, sinó informar abans i recollir propostes, ja que ells treballaven
el tema de força temps abans; per això es va deixar de banda aquesta ordenança al
ple de juliol, ja que la volien millorar encara més, es queixen del procés i de les formes,
però és una bona proposta, però el que impedeix el vot favorable (el frena) és la
pujada de l’1,5% i ells havien treballat una rebaixa molt important, però ara el que es fa
és apujar-la. El treball que es va fer s’ha de recuperar i tirar endavant ja que suposarà
una important rebaixa, per la qual cosa demanen que es deixi sobre la taula.
Sobre la revisió cadastral diu que la secretària li explicarà que es va demanar la revisió
a través de la Diputació i es va fer per Junta de Govern Local, no dubten que ara
també ho demanin, però llavors ja es va fer i és per això que es pot retornar l’IBI i
suposarà una rebaixa important.
El Sr. Alcalde aclareix algunes de les qüestions que han generat més debat. Pel que fa
a la rebaixa en la taxa per l’ús de la deixalleria, explica que, fins ara, Arenys de Mar i
Sant Iscle tenien una rebaixa per l’ús dels ciutadans en el rebut de les escombraries i
Arenys de Muny no la tenia, fins i tot, a la porta d’entrada al recinte ho deia, per això

dóna les gràcies a la Secretaria i a la Intervenció, així com als Serveis tècnics, que han
trobat la fórmula per fer aplicar-ho a Arenys de Munt.
Respecte a la informació que s’ha enviat als grups, diu que una vegada la Secretària i
la Intervenció van trobar la fórmula, ell mateix va passar un WhatsApp a la Sra.
Vázquez per fer-li-ho saber, ja que els semblava un tema de justícia, aclarit això, diu
que la regidora no ho va rebre, però comenta que hi ha un grup CUP al WhatsApp.
El regidor Sr. Jiménez diu que estan d’acord en la rebaixa de la taxa per ús de la
deixalleria, però diu que passar la informació per WhatsApp no són formes i, a més,
només va dir que rebaixaran la taxa d’escombraries i passar informació és una altra
cosa. Estan en contra de l’augment de l’IPC de la taxa d’escombraries i li diu que estan
acostumats a què ells tergiversin les coses.
El Sr. Alcalde diu que qui ho ha volgut entendre, ho ha entès, el tema era prou conegut
per la regidora i el missatge a la regidora era prou entenedor perquè ella coneixia el
tema i, en aquest cas van prioritzar la immediatesa i pensa que la regidora ho va
entendre perquè li va contestar al cap d’una estona.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
Alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i
En Fèlix Oliván i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; quatre vots en contra dels
regidors En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix
Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP; i una abstenció, del
regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 10/13.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que és l’ultima modificació de
l’exercici 2013, es tracta de cobrir els números vermell i cobrir les prioritats de
l’Ajuntament, que són:
CONTRACTACIONS DE SERVEIS D'EDUCACIÓ
MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS
ALTRES DESPESES DEL MENJADOR SOCIAL
ACTIVITATS LÚDIQUES D'EDUCACIÓ
CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DE L'EMISSORA MUNICIPAL
ACTES FESTIUS DE LA CAPITAL DE LA SARDANA 2013
MANTENIMENT MAQUINÀRIES I INSTAL.LACIONS DIVERSES
ACTES CULTURALS I TRADICIONALS
MANTENIMENT DE FOTOCOPIADORES
ACTES DE PROMOCIO ECO. DE LA CAPITAL DE LA SARDANA 2013
SERVEIS INTEGRALS DE BENESTAR SOCIAL
MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
CURSOS D'ATENCIÓ SOCIAL GRATUÏTS
CURSOS DE FORMACIÓ I APROFUNDIMENT SUBVENCIONATS
ALTRES FESTES
MANTENIMENTS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
DESPESES JURÍDIQUES
TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES EXTERNES
MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC
capital:
INVERSIONS A LA VIA PÚBLICA (*)

Això s’ha fet amb càrrec a sobrants d’altres partides i s’ha pogut bellugar i també de:

DESPESES MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC
RETRIBUCIONS BÀSIQUES -EVENTUALPRODUCTIVITAT
SEGURETAT SOCIAL.
RECOLLIDA RESIDUS PORTA A PORTA,
VOLUMINOSOS, OLI
PRÉSTEC BBVA 2009
PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 9616695143
PRÉSTEC CAIXA DE CATALUNYA 9616698634
PRÉSTEC BBVA 0182-6035-02109047-04
PRÉSTEC BANESTO 2007
PRÉSTEC BANESTO 2009
PRÉSTEC CAIXA DE CATALUNYA 96167602125
PRÉSTEC CAIXA DE CATALUNYA 9616705750
PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 9542968491
PRÉSTEC CAJA MADRID 2004
PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 9545588553
PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 9545649047
PRÉSTEC CAIXA DE CATALUNYA 2004-9616691911
PRÉSTEC CAJA MADRID 2003
MANTENIMENT ZONES VERDES FORESTALS I
CAMINS
SUBVENCIONS A ENTITATS DE FOMENT
CULTURAL
ALTRE PERSONAL
CAMPANYA D'ESTALVI ENERGÈTIC
capital:
MAQUINÀRIES I INSTAL.LACIONS DIVERSES
MOBILIARI PER DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
MATERIAL INFORMÀTIC INVENTARIABLE
MOBILIARIA URBÀ
INVERSIONS ENLLUMENAT PÚBLIC
REDACCIÓ DE PLANS I PROJECTES (*)

- 27.433,33
- 16.063,00
- 989,00
- 6.548,00
- 16.392,58
- 854,00
- 390,00
- 575,00
- 1.236,00
- 1.730,00
- 2.435,00
- 1.080,00
- 1.400,00
- 402,00
- 610,00
- 2.445,00
- 6.202,00
- 395,00
- 246,00
- 5.000,00
- 2.225,42
- 1.500,00
- 1.350,00
- 2.088,34
- 1.200,00
- 1.200,00
- 439,65
- 1.000,00
- 2.300,00

A continuació, llegeix la part dispositiva de següent proposta:
“Vista la Providència d’Alcaldia de 10 d’octubre, segons la qual es considera necessari
suplementar determinades d’aplicacions i crear-ne alguna de nova, pels motius que
s’adjunten a la mateixa i que s’exposen també en la corresponent Memòria.
Vist l’informe 63/13 emès per la Intervenció municipal 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, essent aquesta la voluntat manifestada pels diferents grups polítics
amb representació municipal, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 10/13, per un total de 114.190,29
euros, segons el següent detall:
AUGMENT
SUPLEMENT DE CREDIT:
corrent:
772

320

22706

CONTRACTACIONS DE SERVEIS D'EDUCACIÓ

600,00

113

920

21600

MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS

700,00

661

231

22699

ALTRES DESPESES DEL MENJADOR SOCIAL

777,00

772

320

22609

ACTIVITATS LÚDIQUES D'EDUCACIÓ

800,00

FINANÇAMENT

555

491

47000

CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DE L'EMISSORA MUNICIPAL

1.020,00

559

334

22609

ACTES FESTIUS DE LA CAPITAL DE LA SARDANA 2013

1.800,00

113

920

21300

MANTENIMENT MAQUINÀRIES I INSTAL.LACIONS DIVERSES

2.000,00

771

330

22608

ACTES CULTURALS I TRADICIONALS

3.000,00

113

920

21302

MANTENIMENT DE FOTOCOPIADORES

3.000,00

119

334

22609

ACTES DE PROMOCIO ECO. DE LA CAPITAL DE LA SARDANA 2013

661

231

22798

SERVEIS INTEGRALS DE BENESTAR SOCIAL

113

920

22000

MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE

4.900,00

772

324

22606

CURSOS D'ATENCIÓ SOCIAL GRATUÏTS

5.000,00

772

324

22605

CURSOS DE FORMACIÓ I APROFUNDIMENT SUBVENCIONATS

5.000,00

553

338

22699

ALTRES FESTES

5.015,00

112

342

21200

MANTENIMENTS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

6.160,00

112

920

22604

DESPESES JURÍDIQUES

10.000,00

112

920

22702

TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES EXTERNES

15.923,99

443

165

21000

MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC

24.433,33

169

61900

INVERSIONS A LA VIA PÚBLICA (*)

3.300,00
10.000,00

capital:
221

2.300,00
AUGMENT

FINANÇAMENT

FONT DE FINANÇAMENT:
Baixa:
corrent:
112

165

44900

DESPESES MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC

-

27.433,33

111

920

11000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES -EVENTUAL-

-

16.063,00

111

920

15000

PRODUCTIVITAT

-

989,00

111

221

16000

SEGURETAT SOCIAL.

-

6.548,00

112

162

22706

RECOLLIDA RESIDUS PORTA A PORTA, VOLUMINOSOS, OLI

-

16.392,58

115

011

31000

PRÉSTEC BBVA 2009

-

854,00

115

011

31001

PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 9616695143

-

390,00

115

011

31002

PRÉSTEC CAIXA DE CATALUNYA 9616698634

-

575,00

115

011

31003

PRÉSTEC BBVA 0182-6035-02109047-04

-

1.236,00

115

011

31004

PRÉSTEC BANESTO 2007

-

1.730,00

115

011

31005

PRÉSTEC BANESTO 2009

-

2.435,00

115

011

31006

PRÉSTEC CAIXA DE CATALUNYA 96167602125

-

1.080,00

115

011

31009

PRÉSTEC CAIXA DE CATALUNYA 9616705750

-

1.400,00

115

011

31010

PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 9542968491

-

402,00

115

011

31011

PRÉSTEC CAJA MADRID 2004

-

610,00

115

011

31012

PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 9545588553

-

2.445,00

115

011

31013

PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 9545649047

-

6.202,00

115

011

31014

PRÉSTEC CAIXA DE CATALUNYA 2004-9616691911

-

395,00

115

011

31015

PRÉSTEC CAJA MADRID 2003

-

246,00

332

172

22700

MANTENIMENT ZONES VERDES FORESTALS I CAMINS

-

5.000,00

771

330

48000

SUBVENCIONS A ENTITATS DE FOMENT CULTURAL

-

2.225,42

111

920

14300

ALTRE PERSONAL

-

1.500,00

335

172

22699

CAMPANYA D'ESTALVI ENERGÈTIC

-

1.350,00

capital:

113

920

62300

MAQUINÀRIES I INSTAL.LACIONS DIVERSES

-

113

920

62500

MOBILIARI PER DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

-

1.200,00

113

920

62600

MATERIAL INFORMÀTIC INVENTARIABLE

-

1.200,00

443

155

62500

MOBILIARIA URBÀ

-

439,65

443

165

62301

INVERSIONS ENLLUMENAT PÚBLIC

-

1.000,00

442

150

62704

REDACCIÓ DE PLANS I PROJECTES (*)

-

2.300,00

105.729,32 -

105.729,32

AUGMENT

2.088,34

FINANÇAMENT

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
corrent:
661

231

48004

SUBVENCIONS A ENTITATS DE COOPERACIO

664

231

78900

APORTACIÓ A RESIDÈNC. VERGE DEL REMEI PER INVERSIO

441

130

62400

MILLORES AL VEHICLE PER LA POLICIA

6.146,00

capital:
904,00
1.410,97

FONT DE FINANÇAMENT:
Baixa:
corrent:
112

162

22706

RECOLLIDA RESIDUS PORTA A PORTA, VOLUMINOSOS, OLI

-

6.146,00

capital:
664

231

APORTACIÓ PEL SOSTENIMENT ECONÒMIC RESIDÈNC. VERGE DEL
48900 REMEI

-

904,00

442

150

62704

-

1.410,97

8.460,97 -

8.460,97

REDACCIÓ DE PLANS I PROJECTES

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.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Entenem que
aquesta modificació de crèdit és la darrera d’aquest any, per tant, entenem que es
busquen tots els sobrants de les diferents partides per anar complementant aquelles
que tenen mancances. És una dinàmica que entra dins la lògica comptable de
qualsevol administració.
Malgrat això hi ha algunes partides que ens agradaria que ens expliquessin els motius
pels quals s’hi han destinat diners.
Per què s’ha augmentat en
1.020E la concessió de la gestió de l’emissora municipal?
5.015E per altres festes, quines festes?
10.000E per despeses jurídiques, quines?
15.923.99E per treballs realitzats per empreses externes, per què tants diners si
només queden tres mesos per acabar l’any? A quina empresa externa se li han de
pagar tants diners?
6.146E de subvencions a entitats de cooperació, ens poden dir quines són les entitats
de cooperació que rebran aquests diners? I per què?
1.410.97E a millores al vehicle de la policia, quines millores?
Per contra ens agradaria que ens expliquessin els criteris utilitzats per fer algunes
baixes:

els 16.392.58E més 6.146E, total de 22.538.58E de recollida de residus porta a porta,
que no els utilitzaran per millorar la recollida porta a porta?
els 2.225.42E subvencions d’entitats de foment cultural, aquests diners no es podrien
destinar a subvencionar les diferents entitats del poble?
els 1.000E d’inversions en enllumenat públic, no volien millorar l’enllumenat públic?
Els hi agrairíem que ens donin alguna resposta a totes aquestes preguntes.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que s’abstindran, ja que com van fer
amb l’anterior Govern, deixaran fer. També li agradaria saber de què va cada proposta
i a on va i demana que no es tiri enrere la proposta de l’enllumenat i que tornarà a
presentar-la per tal que comprovin el benefici que suposa.
El regidor Sr. Sánchez diu a la Sra. Vázquez que entén que tingui dubtes. L’objectiu de
la modificació ha estat cobrir forats ja que són partides que estaven en negatiu quan
han arribat i s’han de cobrir, per exemple, hi ha 90.000 euros que s’han de pagar i
s’han cobert, per tant, s’han tapant els forats existents al pressupost, perquè eren
necessaris, i l’any que ve faran un pressupost municipal més adient. Li sorprèn que no
li hagi preguntat pel temes d’inversió i li comenta que els dilluns és tot el dia a
l’Ajuntament per a qualsevol dubte que li vulguin plantejar.
La regidora Sra. Vázquez diu que està d’acord amb algunes explicacions i li agradaria
saber què són els 6.000 euros a entitats de cooperació.
El Sr. Sánchez diu que són compromisos d’exercicis anteriors que s’han hagut de
cobrir i que ell no és el més adequat per explicar-ho, però estarà encantat de rebre-la.
El Sr Alcalde comenta que es tracta de cobrir els compromisos existents que no es
poden ajornar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
Alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i
En Fèlix Oliván i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; i cinc abstencions dels regidors
En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i
Aliberch, Na Jèssica Flores i Travesa i En Ramon Planas i Freixas, dels grups CUP i
PP.
5. PROPOSTA DE MOCIÓ DELS GRUPS CUP, ERC, CIU I PSC ARRAN ELS
MOVIMENTS SÍSMICS PRODUÏTS A LES TERRES DEL SÈNIA PER LA
PLANTA CASTOR.
El regidor Sr. Jiménez diu que aquesta és una moció de la CUP, treballada i elaborada
per la gent de la CUP i els grups polítics que van participar en la Comissió informativa
van demanar de presentar-la conjuntament, malgrat que ells no hi van afegir cap
modificació ni cap part al text de la mateixa. La CUP ha accedit a què aquesta moció
sigui conjunta com a gest de generositat i per considerar que era important l’aprovació
de la mateixa amb una àmplia majoria.
A continuació llegeix el text de la moció:
“El 2 d’agost de 2007 es publicava al BOE, el projecte Castor, consistent en la creació
d’un dipòsit de gas mar enllà, aprofitant un jaciment petrolífer esgotat que, mitjançant
un gasoducte, traslladés el gas fins al terme municipal de Vinaròs (el Baix Maestrat)
des d’on es realitzarien les operacions d’explotació d’aquest dipòsit.

Des d’aquell mateix moment, veïns i veïnes de les comarques de les Terres del Sénia
van organitzar-se i mobilitzar-se per alertar a la ciutadania i a les institucions dels
greus perills que podia representar la implementació d’aquest projecte. Finalment,
però, el projecte es va dur a terme.
En les últimes setmanes s'ha fet patent la nocivitat del Projecte Castor. Pel greu
impacte sismològic que representava i que l'oposició ciutadana ja va denunciar l'any
2009, quan els estudis sismològics, que també demanava l'Observatori de l'Ebre, van
quedar en paper mullat. El sistema calcari que forma el “dipòsit” d'emmagatzematge
Castor té centenars de falles, no només la Falla Amposta. Tal i com anunciava l'Institut
Geològic de Catalunya, en una nota el passat 4 de setembre, els terratrèmols
percebuts per la població són el resultat del moviment centimètric de falles
quilomètriques.
A més d'aquesta afectació mediambiental, també cal denunciar l'impacte que aquesta
instal·lació té sobre la pesca i l'agricultura, dos dels pilar econòmics del territori del
Sénia. La modificació dels hàbits de pesca dels pescadors i també l'afectació que
aquest procés té sobre la mateixa fauna subaquàtica. A més, el procés d'injecció i
extracció de gas requereix d'uns processos que generen enormes quantitats de CO2
d'altres elements tòxics, totalment incompatibles amb les exigències mediambientals
que se'ls requereixen als citricultors per poder comercialitzar els seus productes.
I, per no dir, del risc que representa aquesta planta per la seva ubicació geogràfica.
Amb tres centrals nuclears i una central tèrmica de cicle combinat instal·lades sobre
terrenys inestables i el segon complex petroquímic més gran d’Europa, en una àrea
que podria ser afectada per un terratrèmol de determinada escala.
El projecte Castor trenca dràsticament amb un model energètic renovable i sostenible.
Malgrat que puguem entendre el gas natural com un vector de transició cap un model
totalment renovable, tal i com es fa a Dinamarca, en aquest cas no estem parlant
d'una transició sinó d'un model que aposta pel gas natural de forma eterna.
També cal denunciar un model basat en grans infraestructures lluny dels centres de
consum.
Pel que fa a la vesant econòmica, aquest projecte ha tingut un sobrecost en el seu
pressupost, passant dels 500 M€ inicials als 1.300 M€. La "Comisión Nacional de la
Energia (CNE)" ja va advertir, amb un informe el 7 de març del 2012, que aquest
sobrecost podia ser producte per “l'assignació mitjançant mecanisme no
concurrencials de determinades partides de la inversió”.
En aquest mateix informe ja es denunciava que el dèficit en el sector gasístic era una
novetat, a diferència del sector elèctric. S'apuntava a dos factors essencials, d'una
banda el creixement de costos regulats, per exemple un projecte com el Castor, d'altra
banda al descens de la demanda de gas, de més d'un 25 %. Malgrat tot això, l'Estat
espanyol encara no ha fet cap auditoria financera sobre el projecte.
Però, més enllà dels costos de construcció i posada en funcionament d’aquesta planta,
el dubte que plana ara és: qui haurà de pagar el projecte si, finalment, el projecte
Castor no es posa en funcionament? Sobre aquesta qüestió, cal tenir en compte que el
desmantellament de la Central Nuclear de Vandellòs I l’hem estat pagant els ciutadans
i ciutadanes durant molts anys. No es pot permetre que els beneficis sigui privats, i els
costos públics.
És pels motius exposats que l’Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular presenta
al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt els següents acords:
Primer.- Demanar al Govern espanyol l’aturada definitiva de l’activitat del projecte
Castor, i el seu posterior desmantellament, així com que es depurin responsabilitats
per aclarir quins són els responsables i qui ha d’assumir el cost del seu
desmantellament.
Segon.- Demanar al Govern espanyol la paralització immediata de l’activitat de les
centrals nuclears de Vandellòs i Ascó, fins que no s’estabilitzi aquest episodi sísmic i

s’analitzi de forma rigorosa el risc que comporta i com afecta aquesta activitat sísmica
en l’actualitat i en el futur, a aquestes instal·lacions.
Tercer.- Fer arribar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat del País Valencià, a la Comisión
Nacional de Energia i al Consejo de Seguridad Nuclear.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que en aquesta moció s’ha demanat
informació a jurídics i a tècnics i diu que si parlem de sobre costos, això no és cert. I si
li plantegen una moció conjunta de projectes del poble, com la Riera o actes a escoles
públiques que es vulguin millorar, estarà al costat de les mocions conjuntes, però
tractar en un ple local aquest tema, no sap quin benefici tindrem, en tot cas serà el
Parlament, i considera que no pertoca tocar el tema aquí. Diu que podria donar
informes i contra informes de promoció econòmica o d’informes mediambientals, però
no té sentit, ell vol mocions que tinguin impacte sobre el poble i aquesta és la seva
opinió i que les mocions han de tenir que veure i en benefici del poble, ja que aquestes
no serveixen per a res. Votarà en contra.
El regidor Sr. Jiménez li diu que aquesta moció serveix per molt, per parlar del tema,
perquè el Sr. del PP pugui dir que no serveixi per res i per fer una sèrie de peticions al
Govern espanyol, malgrat que aquest no escolti i també per plantejar-nos una
problemàtica important pel nombre de territoris afectats, ja que es tracta d’una zona
en la qual hi ha 3 centrals nuclears, i si pel terratrèmol tinguessin alguna fallida,
l’afectació seria molt important, per això consideren que la moció és important. A més,
la natura és de tots i els preocupa.
El regidor Sr. Planas diu que ja no sap si fer cas del que li estan dient, però que
demanar depurar responsabilitats és un tema del Govern espanyol i ho farà en el seu
moment i quan calgui.
El regidor Sr. Jiménez diu que no saben què farà el Govern espanyol, però la planta es
de Florentino Pérez, que es un gran finançador del Sr. Bárcenas.
El regidor Sr. Planas diu que troba irònic el que ha dit i li pregunta si ho sap de cert i si
ell els coneix, si ho diu és perquè els coneix, no sabia d’aquestes amistats i que no vol
parlar més del tema, i diu que és millor votar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del senyor
Alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps,
En Fèlix Oliván i Mayoral, En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès,
En Fèlix Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa dels grups ERC, CIU, PSC i
CUP; i un vot en contra del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
6. PROPOSTA DEL PLE, COM A JUNTA GENERAL DE GUSAM SA, DE
NOMENAMENT DE PRESIDENT I VICEPRESIDENTS DEL CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ DE GUSAM SA.
El Sr. Alcalde diu que el Plenari actua com a Junta General de GUSAM SA i per això
aquest punt ha passat al darrere de la moció. A continuació llegeix la següent
proposta:

“L’art. 13 dels Estatuts de la societat de capital íntegrament públic, GUSAM SA,
determina que la Junta General designarà, entre els Consellers que reuneixin la
condició de Regidor de l'Ajuntament, un President del Consell d'Administració i un o
diversos vicepresidents.
Que el número total de representants de l’Ajuntament en el Consell d’Administració de
la societat GUSAM SA és de tres regidors, per la qual cosa, hi ha dos vicepresidents.
Que segons l’art. 219.1 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), la Junta General és assumida pel Ple
de l’ens local.
És per això que es proposa al Ple, en les seves funcions de Junta General de GUSAM
SA, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar, a proposta del Consell d’Administració de GUSAM SA, de data
3/10/13, els següents càrrecs:
- President del Consell d’Administració: Alfons Molons i Antius
- Vicepresident primer: Josep Sánchez i Camps
- Vicepresident segon: Àngels Castillo i Campos
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i a l’empresa municipal als efectes
oportuns.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu “El nostre vot en aquest punt serà en
contra, fonamentalment perquè des de la CUP pensem que les persones que han
d’estar al capdavant de l’empresa municipal, una empresa municipal que ha de
gestionar serveis municipals a favor de tot el poble, per aconseguir el màxim benefici
de tots els vilatans, han de ser persones que creguin en la gestió publica dels serveis,
persones que creguin en totes les potencialitats que es poden aconseguir amb una
empresa municipal, persones que hi creguin i que hi creguin amb passió i no persones
que es limitin a gestionar per anar fent bullir l’olla, o persones que creguin més en la
gestió privada o que el que vulguin fer, de l’empresa municipal, és anar-la
desmantellant per desviar la gestió de serveis a empreses privades o semiprivades per
a què tinguin bons beneficis a costa dels nostres impostos.
Per altra banda, amb aquests nomenaments podem veure clarament quin és el
repartiment de llocs, per no dir de cadires, en l’empresa municipal, una per cada partit
polític del tripartit que forma el govern municipal actual, sense fer cap valoració de
quina és la necessitat de l’empresa municipal per aconseguir una millor gestió.”
El regidor Sr. Planas, del grup PP, diu que des del grup PP volen afegir que votaran
abstenció en la línia del punt 3 de l’ordre del dia.
El regidor Sr. Sánchez, per al·lusions, li diu al Sr. Jiménez que ell sempre ha defensat
la gestió privada també perquè creu que immunitzar l’empresa privada des de
l’Ajuntament és una situació, com vostè a fet, que no creu que sigui positiu per tirar
endavant el poble, quan es governa, es governa per a tothom. D’altra banda, diu que
té coneixements de gestió empresarial i, per tant, pensa que a banda que tant ERC
com l’equip de govern ha d’estar a dins de GUSAM, com vostès també volen estar en
el seu moment quan puguem canviar els seus estatuts, perquè és la voluntat que
sempre s’ha expressat des de l’oposició, doncs treballarem per tirar endavant la
GUSAM de la millor manera possible. No només creiem en la gestió pública, sinó que
creiem en la bona gestió, per tant, la meva persona estarà formant part del Consell
d’Administració per garantir una bona gestió de l’administració pública i, en aquest cas,
de l’empresa pública GUSAM.

El regidor Sr. Jiménez diu que no l’ha citat en cap moment.
El regidor Sr. Sánchez diu que parla de cadires, que parla de les persones que
representaran i que estaran formant part d’aquest Consell d’Administració i ell és una
d’aquestes persones i, per tant, cada un d’ells es poden sentir al·ludits i li diu que ell
parla en termes generals però si vol pot posar-hi nom i cognom, li agrairà i llavors
potser retirarà l’al·lusió. Si no posa noms i cognoms, en aquest cas, ell és sent per
al·ludit, així com els seus companys que formen part del Consell d’Administració, la
Sra. Àngels o el Sr. Molons.
El regidor Sr. Jiménez diu que ells han fet una argumentació política o general.
El Sr. Alcalde diu que felicita al president i vicepresidents de GUSAM SA per la nova
responsabilitat que assumeixen, i aclareix que qui parlava de grups era la proposta de
GUSAM, però que en la proposta del Ple diu noms i cognoms.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
Alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i
En Fèlix Oliván i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; quatre vots en contra dels
regidors En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix
Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP; i una abstenció, del
regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
PART DE CONTROL:
7. 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 190 a la 240, ambdues
incloses, des del 22/07/13 al 7/09/13:
-

Resolucions en matèria de personal: 9
Resolucions en matèria d’economia: 14
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 5
Resolucions en matèria de contractació: 3
Resolucions en matèria de béns: 4
Resolucions en matèria de sancions de trànsit: 9
Resolucions en matèria de gestió urbanística i territorial: 3
Resolucions en matèria d’organització municipal: 3

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 22/07/13 i el 7/09/13, en matèria
de:
-

Sostenibilitat Ambiental: 1

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 241 a la 277, ambdues
incloses, des del 8/09/13 al 13/10/13:
-

Resolucions en matèria de personal: 8
Resolucions en matèria d’economia: 9

-

Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 5
Resolucions en matèria de contractació: 2
Resolucions en matèria de béns: 1
Resolucions en matèria d’organització municipal: 11
Resolucions en matèria de delegació per casament: 1
Resolucions en matèria de representació: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 8/09/13 i el 13/10/13, en matèria
de:
-

Urbanisme: 2
Obres i Serveis: 1
Governació i Mobilitat: 6

Així mateix, es dóna compte que el grup municipal PSC ha retirat la MOCIÓ PER
FIXAR UN CALENDARI EN LA REALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ
SUPERFICIAL DE LA RIERA i que el grup municipal CIU ha retirat la MOCIÓ PER A
QUÈ S’IMPULSI DE NOU LA REORDENACIÓ DE LES UNITATS UA14 I UA15,
ambdues presentades en el Ple de data 25/07/13, per la qual cosa els dos acords
presos queden sense efectes.
8. INFORMES DE COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DEL TERCER
TRIMESTRE DE L’ANY 2013.
“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 DE 30 DIES (EXERCICI 2013)
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 30 dies (exercici 2013) des de la data
de registre sense que s’hagi efectuat el seu pagament, s’eleven a un total de 0,00 €
(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
30/06/2013

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

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

30/09/2013

0

-€

-€

Segon.- 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.”
“INFORME D'INTERVENCIÓ

NÚM. 064/13
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIÓ
RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL
REGISTRE. Període: fins 30/09/2013
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 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 0 €
a data 30/09/2013.
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.”
9. INFORMES SOBRE ELS ESTATS D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
CORRESPONENT AL 3R TRIMESTRE 2013.
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal, en data 10 d’octubre, sobre l’execució
del pressupost municipal al llarg del 3r trimestre del 2013, en compliment del que
disposa l’art. 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) i amb la periodicitat establerta en
l’article 52 de les Bases d’Execució del pressupost.
Atès que l’informe annexa tota la informació de l’execució del Pressupost i del
moviment de la Tresoreria, amb el contingut establert en la Instrucció Comptable
aprovada per Ordre ministerial de l’any 2004, i el seu contingut, que és:
-

El resum de la liquidació d’ingressos i despeses de l’exercici corrent
capítols.
L’estat d’execució d’ingressos i de despeses de l’exercici corrent
aplicacions pressupostàries.
Un detall comparatiu, per trimestres, dels drets i obligacions reconegudes
com dels cobraments i dels pagaments realitzats.
L’estat d'execució d'ingressos i despeses d'exercicis tancats resumit
capítols.
I l’estat de tresoreria.

per
per
així
per

Per tot l’exposat, l’Alcaldia presidència proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Donar-se per assabentat del contingut de l’informe emès per la Intervenció
municipal el passat 10 d’octubre relatiu a l’execució del Pressupost i el moviment de la
Tresoreria durant el 3r trimestre del 2013, en compliment del que disposa l’art. 207 del
TRLHL i l’art. 52 de les Bases d’Execució del Pressupost.
Segon.- Comunicar el present acord a la intervenció municipal als efectes oportuns.

10. PREC DEL GRUP CUP PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE TAMBÉ EN LA
UTILITZACIÓ DEL LLENGUATGE.
El regidor Sr. Galceran formula el següent prec:
“El passat diumenge dia 6 d'octubre es va fer la Marxa dels Termes d'Arenys de Munt.
Els participants arribaven a la plaça, després d'haver fet el recorregut, on rebien un
merescut esmorzar.
Durant tot el matí hi va haver megafonia i s'anaven donant instruccions i
recomanacions. En un moment donat, sembla ser que s'acumulava gent per demanar
l'esmorzar a les primeres taules, quan en d'altres taules hi havia poca gent.
L'encarregat de megafonia va fer referència a les persones de l'organització que
estaven en aquestes taules buides perquè la gent hi anés i no s'acumulés a les
primeres taules. Cal dir que la majoria d'aquestes persones de l'organització eren
dones. I l'encarregat de megafonia hi va fer una referència molt desafortunada, amb un
comentari totalment fora de lloc per ser masclista i discriminatori, evidenciant la
desigualtat de gènere que patim en aquesta nostra societat patriarcal.
És per això que la CUP demana que no s'utilitzi un llenguatge sexista.
No podem permetre'ns utilitzar a la lleugera el llenguatge, que és molt poderós, perquè
també es pot exercir violència a través d'ell.
Per una societat justa, rebutgem i condemnem totes les formes de violència de
gènere.”
La regidora Sra. Castillo diu textualment: “Des d’aquest equip de govern compartim el
rebuig i la condemna de qualsevol forma de discriminació i violència motivada per raó
de gènere i, és per això, que en cas que les paraules a què vostè es refereix fossin en
aquest sentit, les reprovem sense cap mena de dubte.
No en tinc coneixement de quina va ser la frase o expressió i lamento no ser més
precisa.
Ara bé, cal deixar ben clar, que la persona que va protagonitzar aquest incident no
estava realitzant una intervenció en qualitat de professional vinculat als mitjans de
comunicació municipals, sinó a títol individual, atenent un encàrrec d’una entitat
privada del nostre poble. És per això que, més enllà del rebuig públic a les
desafortunades paraules que s’hagin pogut pronunciar, segons vostè ens diu, se’ns fa
difícil sol·licitar a l’encarregat de la megafonia que es disculpi.
Dit això, des del Govern municipal i, concretament, des de la Regidoria d’Igualtat
mantenim un compromís ferm amb la defensa de la igualtat de gènere i per a
l’eradicació de qualsevol manifestació discriminatòria i ofensiva cap a les dones o
altres col·lectius de persones.
És per això que, al PAM (Projectes d’Actuació Municipals) de 2014, estem treballant
per incloure diferents actuacions en l’àmbit de la promoció de la igualtat de gènere,
entre les que es contempla la formació i capacitació per promoure un ús del llenguatge
no-sexista en la comunicació municipal.
Celebro que en aquest prec coincidim amb la CUP i espero que donin suport a les
iniciatives que endegarem des del Govern en l’àmbit de la promoció de la igualtat, la
no discriminació i el respecte a la diversitat de les identitats dels veïns i veïnes del
nostre poble.
Aquest poble és molt divers, amb múltiples sensibilitats i sentiments, contradictoris i
complementaris alhora, i es mereix que els representants polítics vetllem pel seu
respecte i evitem qualsevol conducta o expressió discriminatòria i ofensiva a aquesta
diversitat social que caracteritza als veïns i veïnes d’Arenys de Munt.
Aprofito, ja que ha expressat sensibilitat en aquest tema, per demanar-li que treballi
conjuntament amb la meva regidoria, si vostè estima el nostre poble i per tant vol
treballar-hi des d’aquí sàpiga que té la porta oberta.”

El Sr. Alcalde dóna les gràcies als voluntaris que col·laboren amb la Marxa i que fan
que el poble estigui ple.
11. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE SI L'ACTUAL EQUIP DE GOVERN TÉ
INTENCIÓ DE PAGAR ELS MÉS DE 600.000 EUROS A SOREA.
El regidor Sr. Jiménez formula la següent pregunta:
“En el darrer Ple del 25 de setembre, la CUP va formular una pregunta sobre la
liquidació del contracte de concessió amb l'empresa Sorea SA i el resultat de
l'auditoria demanada a la Diputació de Barcelona.
En la resposta que en va donar el senyor Alcalde ens va dir que l'auditoria feta per
l'empresa EFIAL i encarregada per la Diputació de Barcelona, a instàncies d'aquest
ajuntament, es deia que l'Ajuntament d'Arenys de Munt no hauria de pagar cap
indemnització a aquesta empresa. Una auditoria que al nostre entendre és totalment
neutre i objectiva, ja que s'ha realitzat seguint el procediments de les administracions
públiques, l'Ajuntament i la Diputació.
Malgrat això i a la vista del resultat d'aquesta auditoria contraria als interessos de
Sorea, Sorea ha encarregat, i suposem que pagat (o podem suposar que molt ben
pagat) un informe a la Universitat Politècnica de Catalunya per tal que defensi les tesis
d'aquesta empresa i li resulti favorable als seu interessos i a què el poble d'Arenys de
Munt els hi hagi de pagar aquests més de 600.000 euros.
Vist que és d'interès de força vilatans del municipi que ens transmeten la seva
preocupació sobre aquest tema i no volen que es pagui cap indemnització a aquesta
empresa, ni que es destini cap aplicació pressupostaria, que sortiria dels seus/nostres
impostos per anar a parar a mans privades, els hi preguntem.
• Si l'actual equip de govern tripartit té intenció o la voluntat política d'acceptar
l'informe encarregat per aquesta empresa privada.
• I si l'actual equip de Govern tripartit té la voluntat política d'indemnitzar a
aquesta empresa.”
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, respon que aquest Govern té la mateixa
intenció anterior al 2011, del posterior al 2011 i de l’actual, és mirar bé què s’ha de
pagar o no, sap que hi ha un contenciós obert si no s’arriba a una solució, es
continuarà treballant per tal d’arribar al millor per Arenys de Munt i no tenen cap ganes
de pagar el que no pertoqui però si l’empresa ha anat al contenciós, no tindrem res a
dir.
El Sr. Alcalde diu que es farà el que sigui millor pel poble.
12. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Planas demana disculpes per no haver pogut presentar-los a temps i
formula el següent prec:
“El Grup Municipal del Partit Popular voldríem saber, ja que hi ha un nou equip de
govern, si acceptarien una proposta d’estalvi d’aigua, tant per a particulars, edificis
públics, etc.
Aquesta proposta ja la vàrem presentar fa molt de temps, però no se’n va fer ni cas.
Ara que l’equip de govern és un altre demanem que s’analitzi la proposta.
Prec: Al Partit Popular ens agradaria que es plantegessin i acceptessin una proposta
encaminada a l’estalvi de la factura d’aigua, d’un 40% a un 70%.”
A continuació, formula la següent pregunta:

“El Grup Municipal del Partit Popular volem proposar a l’equip de govern el servei
d’atenció mèdica mòbil als clubs esportius del poble al lloc que es cregui més adient.
Avantatges: no tenir que desplaçar-se per fer-se les revisions mèdiques, la nostra
proposta va enfocada a la comoditat i a facilitar les coses a les entitats esportives.
Hem parlat amb aquesta empresa i ja ho fa a altres pobles ,i per tant, demanaríem si
volen reunir-se amb ell, i poder facilitar aquest servei a les entitats.
Pregunta: On es fan les revisions mèdiques les persones de les entitats esportives?
Voldrien agrupar aquest servei de manera conjunta per a totes? Voldria l’equip de
govern proposar a les entitats aquesta proposta?”
I, per últim, formula la següent pregunta:
“El Grup Municipal del Partit Popular hem vist que es vol tirar endavant l’arranjament
del carrer de la Cotxeria, ens alegrem de què per fi es comenci a escoltar les
demandes que el Partit Popular ja va fer en anteriors Plens i, per tant, ens agradaria
saber exactament per quan l’execució de les obres d’arranjament.
Pregunta: Quan es farà l’arranjament del carrer de la Cotxeria? Quan de temps es
trigarà en arranjar el carrer? “
El Sr. Alcalde diu que es respondrà aquest prec i aquestes preguntes en el proper Ple
ordinari i que ho treballaran.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-una hores i quaranta-dos minuts, de la qual cosa,
jo, el secretari, CERTIFICO.

