AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 13/15

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia vuit d’octubre de dos mil
quinze, 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 En Josep Sánchez i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Maria
Antònia Vila i Paituví, Na Marta Roser de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel
Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na
Lourdes Paituví i Colomer, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Ramón Planas
i Freixas, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez,
assistits pel secretari accidental de la corporació, Na Gemma García Ramos, i per la
Interventora municipal, Na Neus Gironés i Biarnés.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia:
PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 10/09/15.
Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i
Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i
Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na
Lourdes Paituví i Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Fuensanta María Ballester i
Jiménez i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, PSC, CIU, CUP i PP; i dos vots
en contra, dels regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i
Sánchez del grup Mixt, per no estar d’acord amb aquesta denominació.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Votarem en contra de
l'aprovació d'aquesta acta perquè no acceptem que se'ns designi com a Grup Mixt, i no
estem d'acord a que aparegui d'aquesta manera a les actes. Nosaltres ens vam
presentar a les eleccions municipals per la CUP d'Arenys de Munt, som càrrecs
electes per la CUP tal com evidencien les nostres credencials com a regidors, emeses
per la Junta Electoral.”
S’ordena la transcripció al llibre d’actes.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2014.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, llegeix, resumidament (la part dels
acords), la següent proposta de la Comissió Especial de Comptes:

_____

“Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014, que inclouen tant els
referents a l’Ajuntament com els de la societat municipal Gestió Urbanística i Serveis
Arenys de Munt S.A. (GUSAM) i la societat municipal ALOC serveis ambientals SL
(ALOC), es van sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va
emetre el seu dictamen aprovador en data 17 d'agost de 2015.
Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Província, pel període
reglamentari, no s’han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
Vist que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del
208 al 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), l’Alcaldia presidència proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici
2014, integrats pels següents estats bàsics:
A) Relatius a l’Ajuntament d ‘Arenys de Munt:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 17.661.797,16 €, i un passiu
del mateix import.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna un estalvi de 1.687.821,20 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets reconeguts nets de
8.714.903,80 €, unes obligacions reconegudes netes de 7.242.105,50 €.
Així mateix, els drets pendents de cobrament de l’exercici a 31 de desembre eren de
2.633.912,71 € i les obligacions pendents de pagar de 569.569,17 €.
- Resultat pressupostari ajustat: s’eleva a 1.729.805,09 €.
- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 3.575.721,95 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria
per a despeses generals de 3.445.708,21 € i un romanent de tresoreria afectat a
despeses de 565.450,00 €.
B) Relatius a la Societat municipal GUSAM S.A.:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici el total del seu Actiu s’eleva a 5.079.938,27 €
al igual que el seu Passiu.
- Compte de Pèrdues i Guanys: en tancar l’exercici dóna un resultat de 128.093,14 €.
- Estat abreujat de canvis en el patrimoni net: en tancar l’exercici dóna un total
d’ingressos i despeses reconegudes de 128.093,14 € i un saldo total a final de
l’exercici de 2.761.789,68 €.
C) Relatius a la Societat municipal ALOC AMBIENTAL S.L.:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici el total del seu Actiu s’eleva a 438,55 € al igual
que el seu Passiu.
- Compte de Pèrdues i Guanys: en tancar l’exercici dóna un resultat de – 0,55 €.
- Estat abreujat de canvis en el patrimoni net: en tancar l’exercici dóna un total
d’ingressos i despeses reconegudes de -0,55 € i un saldo total a final de l’exercici de
337,56 €.
Segon.- Aprovar definitivament
l’Ajuntament, que és la següent:

la

documentació

complementària

relativa

a

- Acta d’arqueig d’existència en caixa a final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables, acompanyada dels corresponents
certificats bancaris, amb una existència final en tancar l’exercici de 3.575.721,95 €.

_____

Tercer.- Acordar que el resultat de l’exercici anterior, que és de 943.439,29 €, sigui
traspassat del compte 120 - RESULTATS DE L’EXERCICI ANTERIOR al compte 100 PATRIMONI.
Quart.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determina
l’article 212.5 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. “
El regidor Sr. Tarres, en nom del grup CIU, comenta que vol fer unes petites mencions
als punts que s’ha referit el tinent d’alcalde, començant pel que fa referència als
comptes anuals de l’Ajuntament, fent un petit incís en el resultat del compte
d’explotació que aquest any és substancialment més positiu que l’any anterior, degut,
en part, al tema de subvencions de capital que s’han rebut aquest any, que seria com
una forma extraordinària, com fa menció l’informe de la Interventora i a partir de l’any
que ve, amb l’aplicació del nou pla comptable, s’imputarà en funció de les
amortitzacions directament quan es reben, com ha sigut en aquest exercici, en tot cas
és una diferència de criteri temporal.
Respecte els comptes de GUSAM, diu que hi ha dues salvetats en l’informe
d’auditoria: a) finques de GUSAM, on el valor del mercat d’elles actualment no és el
d’adquisició, i b) fa menció d’uns drets de cobrament, que estan en una subhasta, que
cal esperar a materialitzar i a cobrar unes quotes d’una urbanització. També està el
tema del litigi amb SOREA, que no se sap encara quina contingència ens pot produir i
que no permet recepcionar tot el tema de l’immobilitzat de SOREA, la qual cosa no
permet amortitzar-ho, el que també faria disminuir el resultat comptable.
Respecte el tema del pagament a proveïdors, volia comentar el tema del termini, però
ja s’ha aclarit que havia estat un error. Destaca la bona feina de l’anterior Consell
d’Administració i espera que sigui així, amb el nou.
Respecte amb l’ALOC, malgrat que ja s’ha dissolt, espera que es doni compliment a la
legalitat, doncs segons l’informe de la Interventora, això no ha estat així. El seu vot
serà favorable.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, comenta que el seu grup, en relació amb
aquest punt d’aprovació del compte general de l’Ajuntament, de GUSAM i de l’ALOC,
volem fer una observació sobre el resum dels comptes generals corresponents:
exercici 2014, examinant els actius, els informes i els passius, i uns acords per aprovar
els documents facilitats, no veuen res rellevant per no donar el seu vot favorable.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Habitualment
l'aprovació del Compte General es tracta com un simple tràmit administratiu, però és
molt més: analitzant el compte general es pot saber com s'ha gestionat, en la vessant
econòmica, l'Ajuntament.
I en aquest compte general, la majoria de ratis milloren respecte al de l'any anterior.
Fet del qual ens hem de felicitar tots.
I ens agradaria destacar que aquesta millora està basada en dos fonaments: un en la
millora general de la macro economia i dels aspectes relacionats en l'administració
pública i un segon en l'esforç que vam realitzar, quan vam estar governant, per
reconduir la complicada situació econòmica en què havia entrat l'Ajuntament en els
exercicis 2008, 2009 i 2010. Sense l'esforç i el sacrifici econòmic que vam haver de
realitzar quan la CUP vam governar durant els exercicis 2011, 2012 i 2013, els
resultats que es presenten ara no serien tan satisfactoris. Els bons resultats actuals
també són producte del treball i la bona gestió dels anys anteriors.
També, fruit d'aquest esforç, de la convicció i determinació per la municipalització de
serveis i per creure en l'empresa municipal GUSAM durant el nostre govern, és que
ara, aquesta empresa, presenta uns resultats de més de 128.000 euros de benefici. Si
no hagués estat per la nostra convicció potser ara estaríem arrossegant pèrdues com
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les que vam patir en els exercicis anteriors al 2011, que van tancar amb pèrdues. És a
partir del 2011, quan nosaltres vam entrar a governar, que vam trencar aquesta
dinàmica negativa.
Però, més enllà dels beneficis econòmics, del que ens hem d'alegrar és en la millora
en la qualitat dels serveis que s'estan oferint als vilatans d'Arenys de Munt, respecte al
que oferien les empreses privades.
Aquest és el gran guany.
Per tant, ens felicitem i el nostre vot serà a favor, per la part de responsabilitat que
també tenim en aquests resultats.
Malgrat això hi ha aspectes que hem de millorar. I és la qüestió dels terminis: el
compte general s'havia de sotmetre a informe a la Comissió especial de Comptes
abans de l'1 de juny, i es va presentar el 17 d'agost. El Ple l'hauria hagut d'aprovar
abans de l'1 d'octubre i l'aprovarem avui 8 d'octubre (hem escurçat el desfasament) i
s'ha de presentar a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d'octubre, potser encara hi
serem a temps de presentar-lo en els terminis previstos. I malgrat els desfasaments
que s'han produït, també hem de reconèixer l'esforç per intentar complir-los, malgrat
les eleccions i l'endarreriment en la constitució del consistori. És per aquest motiu que
també el nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Sánchez agraeix, en primer lloc, el suport de les formacions polítiques. A
continuació fa una esmena i diu que GUSAM actualment té temes pendents que són
complicats de resoldre, que si es resolen poden ser molt positius pel desenvolupament
econòmic del poble, com urbanísticament els RUALS (per desenvolupar un espai
competitiu per les empreses que es vulguin incorporar al nostre poble), o el tema del
tancament de contractació amb SOREA i el traspàs a GUSAM que encara no es pot
fer, i que implicarà possiblement, un trasbals d’actius i que ja ho estudiaran més
endavant.
En quan a l’ALOC, és cert que hi ha hagut una sèrie d’incompliments, que es resoldran
ara liquidant l’empresa.
És veritat que són hereus dels que han precedit i els del futur ho seran d’ells, però cal
reconèixer que els resultats del 2014 han estat notables.
El regidor Sr. Tarres diu que les amortitzacions sí que afecten al compte de resultats,
de fet, quan incorpores immobilitzat de SOREA, aquests béns d’inversió s’han
d’amortitzar i s’ha de fer com cada any, i sí que afecta el compte de resultats.
El regidor Sr. Sánchez diu que, en aquest sentit, està d’acord amb ell i que, en tot cas,
si són actius, acabats d’assumir, es veurà segons la manera com s’accepti l’actiu.
El regidor Sr. Tarrés diu que a l’informe ja es valora amb 60.000 euros.
El regidor Sr. Sánchez diu que, de fet, ja s’està amortitzant, que amb un criteri de
prudència, ja s’està avançant l’amortització, si som prudents i ens creiem aquesta xifra,
no tindria efectes, però ell creu que sí, en tot cas serà menor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DIRECTA AL CENTRE
D’ESPORTS ARENYS DE MUNT, SECCIÓ PATINATGE ARTÍSTIC.
La regidora delegada d’Esports, Sra. de la Iglesia, llegeix, resumidament, la següent
proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals:

_____

“Vist que la parella de patinatge d’artístic del Centre d’Esports Arenys de Munt, Marc
Pañero Moreno i Berta Vaquero Pajares de la secció de patinatge artístic ha estat
seleccionada per la Federació Espanyola per participar al mundial que es disputa a
Cali (Colòmbia) i aquest club ha presentat amb registre d’entrada número 4534/2015,
de data 17/09/2015, una petició per poder fer front als costos que ha hagut d’afrontar
per al desplaçament i allotjament de l’equip format per la parella Marc Pañero Moreno
i Berta Vaquero Pajares i la seva entrenadora, Gesica Pi.
Considerant que els fets exposats anteriorment van ser una excel·lent oportunitat per
projectar el nom d’Arenys de Munt arreu de l’estat.
Considerant que el benefici que s’aporta amb aquesta projecció va més enllà de
l’àmbit esportiu, ja que el municipi se’n pot beneficiar també a nivell econòmic, turístic,
social i cultural i, apreciant l’esforç realitzat pels esportistes, tècnics i directius del
Centre d’esports Arenys de Munt per assolir una fita novament històrica.
Havent-se valorat la llarga trajectòria del Centre d’Esports d’Arenys de Munt, secció
patinatge artístic envers la promoció i difusió dels valors que comporten la pràctica de
l’esport, i especialment els relacionats amb l’hoquei a l’àmbit local.
Atès que es poden concedir subvencions de manera directa, segons determina la Llei
38/2003 General de Subvencions en l’art, 22.2 c) quan s’acreditin raons d’interès
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la
convocatòria pública, com és el present cas.
Atès que segons l’art. 65.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei General de Subvencions, donat que aquesta subvenció no figura al
pressupost de l’Ajuntament, l’acte de la concessió té el caràcter de bases reguladores
de la mateixa als efectes del que disposa la Llei General de Subvencions i la
competència d’aprovació de les bases és del Ple de l’Ajuntament.
Vista la proposta de la regidoria d’Esports de data 24/09/15 i els informes/fiscalització
favorables, i considerant justificada l’excepcionalitat de l’esdeveniment.
Per tot l’exposat, la Comissió de Serveis Generals proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir una subvenció directa al Centre d’Esports Arenys de Munt, amb NIF
G-59147702, per un import de 1.000,00 euros, per cobrir les despeses del
desplaçament i allotjament de la parella i l’entrenadora de la secció de patinatge
artístic del Centre d’Esports d’Arenys de Munt a Cali (Colòmbia), per a la participació al
mundial que es disputa a aquesta ciutat.
Segon.- Autoritzar i comprometre una despesa de 1.000,00 euros amb a càrrec a
l’aplicació 620.341.48001 del pressupost municipal 2015.
Tercer.- Aprovar la minuta del conveni que obra a l’expedient i facultar el senyor
Alcalde per a la seva signatura.
Quart.- Donar publicitat de la subvenció atorgada al Tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Centre d’Esports Arenys de Munt, a la
Regidoria d’Esports i a la Intervenció municipal als efectes oportuns.”
La regidora Sra. de la Iglesia vol felicitar a la parella i a l’entrenadora, doncs han tornat
a guanyar i han aconseguit excel·lents resultats.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Volem recordar el
que vam dir pel cas de la subvenció a l’hoquei que es va aprovar en el Ple passat.
Remarquem que les subvencions directes s’atorguen per un “indubtable interès per un
activitat que no pot ser duta a terme per cap altre entitat”, és a dir, que la convocatòria
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pública no és possible. Malgrat aquesta lògica, com és el cas, recordem que sempre hi
ha marge per interpretar tant la quantitat atorgada, com l’interès i la singularitat de
l’activitat.
I no ho diem perquè aquest no sigui el cas de la secció del patinatge artístic, com ho
va ser en el seu moment el de l’hoquei; ho diem pensant en el màxim interès pel
conjunt d’entitats i organitzacions que poden optar a una subvenció, perquè en tres
mesos ens hem trobat ja amb dos casos d’activitats d’indubtable interès que no poden
ser dutes a terme per altres entitats i estem convençudes que seria molt millor intentar
recollir aquestes circumstàncies singulars per fer-ne una proposta molt més
universalitzable.
El nostre vot és a favor, pel motiu que ho va ser aleshores per a l’hoquei.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el seu grup es manifestarà igual
que en plens anterior, que en subvencions directes, per a objectius justificats i
favorables en determinats camps d’acció municipal, per tot això el seu vot serà
favorable, també en aquesta ocasió, defensen que l’esport és una bona forma de
promocionar el nostre poble, que la subvenció plantejada és escaient i procendent i
aprofita per felicitar a la parella de patinadors i a l’entrenadora per haver aconseguit la
medalla de bronze en el campionat del món. El seu vot serà favorable.
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “En el Ple del 30 de
juliol, ja vam manifestar que sempre que alguna entitat esportiva del municipi fes algun
desplaçament excepcional, es consideres la possibilitat que se li concedís una
subvenció per cobrir aquesta despesa, perquè els mèrits aconseguits per aquestes
entitats esportives repercuteixen en una molt bona promoció del nostre poble.
Es per això que estem d’acord amb aquesta proposta de concedir una subvenció
directa a la secció de patinatge artístic del centre d’esports d’Arenys de Munt per la
quantitat de 1.000€ per cobrir les despeses de desplaçament a Cali (Colòmbia) per la
disputa del campionat mundial de patinatge artístic. Hem de continuar en aquesta línia
de donar recolzament a l’esport d’Arenys de Munt.
Però també pensem, que seria important que es poguessin donar subvencions en
altres sectors més enllà de l’esport. Això significaria que Arenys de Munt té una
activitat reconeguda molt més repartida en altres àmbits de la nostra societat, com per
exemple les puntaires que tenen un prestigi reconegut i que són convidades a
participar en diferents exhibicions i s’ho han de pagar de la seva butxaca.
Des de el nostre grup municipal estem d’acord que es continuï en aquesta línia de
recolzament a les entitats del poble i, per tant, el nostre vot serà a favor.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “Abans de res,
Convergència, vol felicitar a la Berta Vaquero, en Marc Pañero i la seva entrenadora
Gesica Pi, per el seu magnífic resultat en el campionat del món. Recordem que van
aconseguir la medalla de bronze al Campionat del Mon FIRS 2015, celebrat a Cali
(Colòmbia).
En el moment que des de Convergència vàrem saber que la parella de patinatge
s’havia classificat per el campionat del món i que els mancava una dotació
pressupostària per poder-hi fer front, ens vàrem posar en contacte amb la regidora
d’esports per tal de donar la màxima celeritat a aquest fet, per tant el nostre vot sobre
aquest punt serà favorable i a més a més volem fer una petició; tenint en compte el
gran potencial d’aquesta parella tan jove que tot i fer pocs mesos que estan treballant
junts han assolit un resultat extraordinari, caldria fer un seguiment per tal d’ajudar-los
amb tot allò que es pugui. També comentar, que tot i que el funcionament habitual de
l’ajuntament és no avançar cap bestreta abans que s’hagi produït la despesa, i tenint
en compte que cada regidoria disposa d’uns diners per tal de fer front a aquelles
despeses extraordinàries que es considerin oportunes, potser seria bo que quan es
tracta de casos com aquests en el que els implicats primer han d’avançar els diners a
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esperes de tenir la factura, es pogués buscar algun altre mecanisme per tal que no
hagin d’avançar-se aquests diners en cas de ser possible.
Dit això, tornem a felicitar aquests grans patinadors que a més a més porten el nom
d’Arenys de Munt arreu del món.”
La regidora Sra. De la Iglesia, com a rèplica, diu que no en tots els desplaçament es
pot donar una subvenció, sinó que només amb els extraordinaris. La resta d’entitats
poden accedir a les subvencions de concurrència per cobrir la resta de desplaçaments.
Està oberta a suggeriments i propostes. Aprofita per dir que cada any fan un festival de
patinatge i convida a tothom a assistir.
La regidora Sra. Ballester diu textualment: “No volem deixar d’afegir una qüestió més
important fins i tot que els diners de la subvenció, que és tot el reconeixement per la
gran tasca esportiva que fan les patinadores i tot la secció de patinatge. A totes elles,
felicitats.
I recollim també la proposta de la Regidora d’Esports de treballar conjuntament per a
buscar solucions d’ajuts menys puntuals.”
El Sr. Alcalde diu que també s’uneix a les felicitacions a la parella i a l’entrenadora i
que arrel d’això, el nom d’Arenys de Munt ja és conegut també a Colòmbia.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER L’EXERCICI 2016.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, exposa breument, el contingut dels canvis
que s’han efectuat. Així:
S’ha establert un mínim de 10€ per tal d’iniciar un tràmit de pagament, per motius
d’eficiència.
OF 1: Respecte a l’IBI, es redueix el seu coeficient i així es compensa l’increment del
valor cadastral.
OF 4: Es fa una actualització normativa.
OF 8: S’ha establert una taxa d’inscripció de 8€ i de conducció de 10€.
OF 9: Es crea una nova tarifa per la inhumació de columbaris.
OF 16: S’actualitza l’art. 6.5, eliminant la possibilitat de llogar instruments musicals
municipals, doncs no hi són.
Les fires que s’instal·len de menys d’un dia, s’aplicarà taxa per hores.
Pel que fa a la proposta de la CUP sobre els caixers automàtics, com que cal fer un
estudi dels costos d’ús de via pública i pot afectar a altres ordenances, es deixa pel
2017.
OF 18: S’elimina el tema de casetes de venda pirotècnia i s’afegeix una de donar d’alta
la llicència d’habitatge turístic doncs no existia com a tal, i d’aquesta manera la taxa
serà més baixa del que s’estava aplicant actualment per defecte.
A continuació, procedeix a llegir, resumidament, els acords de la proposta de la
Comissió Informativa de Serveis Generals, següents:
“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 2015 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.
Vist que pel que fa als supòsits d’increment de taxes per millor cobertura dels costos
del servei, no és necessari un nou informe técnic-econòmic, d’acord amb l’art. 25 del
TRLHL, al tractar-se d’una revalorització de les taxes, sense que hagi existit cap canvi
substancial en el servei ni en el cost del mateix.
Vista la proposta del Regidor d’Economia de data 25 de setembre, la Memòria
d’Alcaldia que acompanya l’expedient i l’informe de la Intervenció municipal número
54/15, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents, la modificació de
l’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS, segons el detall que figura a l’Annex
d’aquest acord, del que forma part a tots els efectes legals.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 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
Ordenança Fiscal número 4

Ordenança Fiscal número 5
Ordenança Fiscal número 8

Ordenança Fiscal número 9

Ordenança Fiscal número 16

Ordenança Fiscal número 17

_____

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
L'INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D'INSCRIPCIÓ
EN EL REGISTRE D’ANIMALS DE
COMPANYIA I DE RECOLLIDA I
MANTENIMENT DELS ANIMALS EN
CENTRE DESTINAT A L’EFECTE
REGULADORA DE LA TAXA PER
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN
CEMENTIRIS LOCALS I ALTRES
SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER
LOCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT
LA UTILITZACIÓ DE INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS
REGULADORA DE LA TAXA PER
UTILITZACIONS PRIVATIVES O
APROFITAMENTS ESPECIALS DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL

Ordenança Fiscal número 18

Ordenança Fiscal número 23

REGULADORA DE LA TAXA PER LES
LLICÈNCIES D’ACTIVITATS AMBIENTALS
I D’ACTIVITATS RECREATIVES I
ESPECTACLES PÚBLICS, I LES
COMUNICACIONS D’ACTIVITATS
AMBIENTALS I D’ACTIVITATS
RECREATIVES I ESPECTACLES
PÚBLICS I INNÒCUES
REGULADORA DE LA TAXA PER
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Tercer.- 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, 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.
Quart.- 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 2016.
ANNEX
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

I

RECAPTACIÓ

DELS

Es modifica el contingut dels articles 5.1, 14.6 i 42.2, i es crea un apartat 9 en l’article
14 i un apartat 6 en l’article 17, quedant redactats cadascun d’ells com segueix:
Article 5 - Accés a arxius
1. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part
d’expedients, en els termes establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú,
a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i a la Llei del Parlament de
Catalunya 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents i a la normativa sobre
transparència.
Article 14 - Taxes
6. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a
varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament
en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en què
s’aplicarà el previst en els apartats següents:
a) Quan s’iniciï la recepció del servei en el primer semestre, s’abonarà en concepte de
taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el
segon semestre de l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual.
b) Si es cessa en la recepció del servei durant el primer semestre de l’exercici
procedirà la devolució parcial de quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon
semestre, no procedirà retornar quantitat alguna.

_____

9. No es prorratejaran les quotes d’import inferior a 20 euros.
Article 17 - Pràctica de liquidacions
6. Per raons de cost i eficàcia, no es seguirà el procediment administratiu de
constrenyiment per valors inferiors a 10 € en el casos en els que l’Ajuntament porti a
terme la recaptació per voluntària.
Article 42 - Ajornaments i fraccionaments
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la
sol·licitud a l’Alcalde. En aquest cas, s’aplicaran els següents criteris generals, tret dels
casos en que la pròpia ordenança que reguli el tribut o preu públic concreti altres
condicions:
- no es podran ajornar ni fraccionar imports inferiors a 100 euros.
- per imports entre 100 euros i 500 euros, el nombre màxim de fraccionaments és 3.
- per imports superiors a 500 euros, el nombre màxim de fraccionaments és 6.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES
Es modifiquen els articles 1, 2 , 6 i 7, segons el següent detall:
Article 1 - Fet imposable
Es modifica l’apartat 3, i es deroguen els apartats 4, 5, 6, 7, 8 i 9, i, en conseqüència,
el que era l’apartat 12 queda amb el número 4. El nou contingut de l’apartat 3 és el
següent:
3.- Als efectes de l’Impost sobre béns immobles, tindran la consideració de béns
immobles urbans, rústics, i de característiques especials els definits com a tals en les
normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
Article 2 - Subjectes passius
El contingut de l’apartat 3 queda redactat com segueix:
3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del
dret constitutiu del fet imposable.
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del
Cadastre, es conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que
aquesta circumstància impliqui la divisió de la quota.
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es
podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents
públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre
l’immoble.
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita
divisió resultin quotes líquides d’import inferior als mínims establerts als apartats 1.a) i
1.b) de l’article 5.

_____

Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol
dels responsables solidaris, de conformitat amb allò que estableix la Llei general
tributària en els supòsits de concurrència d’obligats tributaris.
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim
econòmic matrimonial de societat legal de guanys.
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades
s’incorporaran al padró de l'exercici en què s'acordi la divisió, sempre i quan la
liquidació no hagi adquirit fermesa; cas contrari s'incorporaran al padró de l’impost de
l’exercici immediatament posterior i es mantindran en els successius mentre no se'n
sol·liciti la modificació.
Article 6 - Base imposable i base liquidable
El contingut de l’apartat 5 queda redactat com segueix:
5. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a
conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o de
ponències especials, segons els casos, la reducció s’aplicarà durant nou anys a
comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors, segons es determina en els
apartats següents.
Article 7 – Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
En l’apartat 2 es modifica el tipus de gravamen aplicable als bens urbans, quedant fixat
en el 0,66.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L'INCREMENT
DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Es modifica el contingut dels articles 2.6 i 5.2, quedant redactats cadascun d’ells com
segueix:
Article 2n. Actes no subjectes
6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les
quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys
que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de
novembre, de l’Impost sobre Societats, quan no estiguin integrats en una branca
d'activitat.
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.
2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de
l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de
deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de
crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin
com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en que concorrin els
requisits anteriors, realitzades en el procediment d’execució hipotecària notarial o
judicial.

_____

No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol
altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la
transmissió de l’habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la
totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d’aquest requisit. No obstant,
si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la liquidació
tributària corresponent.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys
anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior als
dos anys.
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006,
de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació
parcial de les lleis dels Impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre
el patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment
inscrita.
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s'acreditarà pel transmetent davant
l'Ajuntament.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
Es modifiquen els articles 4, 5, 6 i 9, i s’afegeix l’Annex 1, segons el següent detall:
Article 4t. Beneficis fiscals de caràcter obligatori
Es modifica l’apartat 1 punt C) regla 3a) subapartat c), quedant redactat com segueix:
c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb
tercers.
Així mateix es modifica els apartats 7, 8 i 9 del mateix article 4, quedant redactats
cadascun d’ells com segueix:
7. A l’empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes de
l’impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta
divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les
quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del període
impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el
local.
8. A l’empara del que preveu la nota comuna segona a la divisió 6 de les tarifes de
l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració
superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades en
aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins al
80% de la quota tributària del període impositiu corresponent, atenent al grau
d’afectació dels locals per les dites obres.
9. Les reduccions regulades en els apartats 7 i 8 anteriors abasten exclusivament a la
quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en
l’article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en
l’article 9 d’aquesta ordenança, i es concediran per l’Ajuntament a sol·licitud dels
contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el percentatge de reducció i inclourà,
si s’escau, el reconeixement del dret a la devolució de l’import reduït.
Article 5è. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu

_____

Havent-se detectat que existeixen dos apartats 1 dins d’aquest article, el segon d’ells
s’enumera com a 1.Bis.
Així mateix, es deroguen els apartats 2, 3 i 4; conseqüentment l’apartat 5 i següents
passen a numerar-se com a 2 i 3, amb els corresponents subapartats numerats del 3.1
al 3.6.
Article 6è. Procediment de concessió de beneficis fiscals
Es modifica l’apartat 2, quedant redactat com segueix:
2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a comptar
des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan competent per a la
seva tramitació. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha
d’entendre’s desestimada.
Article 9è. Coeficients de situació
S’afegeixen els apartats 1 i 2 i es modifica l’apartat 3, i s’adjunta un Annex amb la
relació de carrers per categories fiscals:
1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies
públiques d'aquest municipi es classifiquen en 3 categories fiscals. Annex a aquesta
ordenança figura el contingut de les mateixes.
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l’Annex abans esmentat seran
considerades de la categoria 2ª i romandran en la susdita classificació fins al primer de
gener de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquest Ajuntament aprovi la categoria
fiscal corresponent i la inclusió a l’Annex d’aquesta ordenança.
3.Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è.
d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament
el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients
següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
1ª
2ª
3ª
Coeficient aplicable 2,00
1,00
0,80
ANNEX: CATEGORIES FISCALS DE LES VIES PÚBLIQUES D’ARENYS DE MUNT
Categoria 1ª: Tots els carrers inclosos a:
-

_____

Urb. Mas Gabana (Santa Rosa dels Pins)
Urb. Arenys Residencial (l’Ajup)
Urb. Aiguaviva
Urb. Tres Turons
Urb. La Creueta
Urb. Collsacreu
Urb. Can Sagrera
Urb. Can Jalpí
Barri Subirans
Barri Torrentbò
Disseminats

Categoria 2ª: Inclou la resta de carrers del poble excepte els de la PRIMERA i
TERCERA categoria.
Categoria 3ª: els carrers de les zones industrials d’Arenys de Munt que es relacionen:
-

Zona industrial Torrent d’en Puig i Can Victoriano:
- C/ Torrent d’en Puig
- C/ Can Victoriano
- C/ Hostal del Sol
- C/ Joan Portabella
- C/ dels Roca, Rellotgers
- Passeig de Can Jalpí
- C/ Can Corder
- C/ de la Taxonera
- C/ Pla d’en Cadellans
- C/ Can Bernat

-

Rial Bellsolell del núm. 21 al 31 i del núm. 28 al 36

-

Carretera Sant Celoni núm. 4

-

C/ Amadeu Vives del núm. 17 al núm. 25

-

Carretera Sant Celoni 49

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D’ANIMALS DE COMPANYIA I DE
RECOLLIDA I MANTENIMENT DELS ANIMALS EN CENTRE DESTINAT A
L’EFECTE.
Es modifica l’article 6 segons el següent detall:
Article 6. Quota tributària
En l’apartat 1 es modifica l’import de la taxa, quedant com segueix:
1. Taxa per a la prestació del servei d’inscripció i manteniment en el registre d’animals així com
de control de la salubritat pública:
I. Per cada unitat d’animal.................................................................10,00 €

En l’apartat 4 s’inclou una nova tarifa en l’epígraf II:
4. Taxa per la concessió de llicències per la tinença d’animals potencialment perillosos:
II. Per cada llicència de conducció ...............................................10,00 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE
CARÀCTER LOCAL
Es modifica el quadre de tarifes de l’article 6 segons el següent detall:
Article 6. Quota tributària

_____

Es modifica l’import de l’Epígraf tercer. b) i es crea un nou apartat c), segons el
següent detall:
Epígraf tercer. Inhumacions i trasllats
b) Trasllats dins del cementiri, en nínxols amb ossera o sense ossera..... ..................
c) Inhumacions en columbari …………………………………………………………………

165,00
31,00

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Es modifica el quadre de tarifes de l’article 6, epígraf 5, segons el següent detall:
Article 6. Quota tributària.
Epígraf 5, CASAL DE JOVES L’ESCORXADOR:
6. Assajos de grups de música sense ús dels instruments municipals, per hora
si almenys 2 membres estan empadronats al municipi **.................
si cap membre o sols 1 està empadronats al municipi......................

0,20
1,80

(** Caldrà presentar DNI o volant d’empadronament per acreditar)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIONS
PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Es modifica parcialment el redactat de l’Annex 5, mantenint-se la resta del contingut,
segons el següent detall:


ANNEX 5: TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
ESPECTACLES O ATRACCIONS LÚDIQUES SITUADES EN TERRENYS D’US
PÚBLIC.

Es modifica la tarifa segona, quedant com segueix:
Tarifa segona. Ocupacions de terrenys amb altres parades, barraques o casetes de
venda

OCUPACIÓ / parada, barraca, caseta
a. 1-5 metres lineals
b. 5,01-10 metres lineals
c. 10,01-20 metres lineals

EUROS / parada, barraca, caseta
segons dies consecutius de durada de la
fira/festa
Preu/dia a partir
Preu/hora
Preu/dia
del segon
3,00 €
22,50 €
7,00 €
3,60 €
25,50 €
8,00 €
4,30 €
28,50 €
9,00 €

Totes les parades, barraques i casetes de venda ocuparan un màxim de 20 metres lineals i
tindran una profunditat màxima de 2 metres.
Es considerarà un dia complet la instal·lació d'una parada durant 8 hores. Quan l’activitat sigui
inferior a un dia es calcularà en fraccions d’una hora, amb un mínim de 5 hores.

_____

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’article 7, pel que fa a l’epígraf 18, segons el següent detall:
Article 7. Quota tributària
Es modifica l’epígraf 18 de manera que es suprimeix el concepte Llicència per venda
d’articles de pirotècnia que queda substituït pel següent:
18. Per habitatge d’ús turístic:
a. Comunicació prèvia inici activitat
b. Comunicació baixa activitat

euros
49,00
31,00

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
Es modifica l’article 1, que queda redactat com segueix:
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.h) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i de
conformitat amb el que disposa l’article 187 i 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya(TRLU,
modificat per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica) de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa per concessió de llicències urbanístiques, que es regirà
per la present Ordenança.”
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, comenta que, en termes generals, les
ordenances són bastant continuistes del que hi havia fins ara. No valoraran taxa per
taxa, ni impostos, sinó, en termes més generals. Valoren positivament la reducció de
l’IBI per compensar la pujada de valor cadastral, malgrat que hi haurà impacte sobre
els contribuents, que pot ser d’un 1 o un 1,5 %, que en temps de crisi sempre
repercuteix a les butxaques de tothom. Respecte la proposta que va presentar CIU pel
l’IAE, per reduir el coeficient en els polígons industrials, per tal de fomentar la indústria,
que pot oferir més llocs de treball, la proposta inicial seva no era el 0,8 sinó que era el
0,4, que era el màxim permès per la Llei. L’impacte que hi havia en els estudis tècnics
de l’ajuntament podia suposar una disminució de la recaptació d’11.000 € anuals, la
qual cosa considerem que no era res de l’altre món, però valorem positivament la seva
incorporació. Malgrat tot, valoren el gest de disminució del coeficient, doncs altres
municipis veïns el tenen més alt, fet que pot suposar que per les empreses, Arenys de
Munt, pugui ser atractiva.
Referent als coeficients, nosaltres proposàvem eliminar el coeficient del 2% sobre les
urbanitzacions, perquè creiem que no tenia gaire sentit, però també veiem difícil que
alguna empresa subjecte de pagar I’AE estigui domiciliada en alguna urbanització.
No consideren molt positiu que hi hagi un petit increment fiscal en temps de crisi, però
tenint en compte que la pujada és poc considerable, i seguint la seva línia d’oposició
constructiva i de deixar governar, el seu vot serà favorable.

_____

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el seu grup sosté el seu compromís
de poder col·laborar i a aportar un consens i propostes des de l’oposició a l’equip de
govern. Aprofiten per manifestar i posar en coneixement de què el seu marge de
maniobra és limitat dins de la seva posició a l’oposició, més si el que es cerca és ferho de manera equitativa i responsable. Per aquest motiu i després de les reunions per
tal de treballar aquest tema, es van posar damunt la taula diferents propostes
recollides en el seu programa electoral i que en principi van rebre acollida per part de
l’equip de govern, que va plantejar en aquesta part un esborrany amb modificacions
sobre les que discrepem en alguns punts, en concret, no estan d’acord amb la
modificació plantejada amb l’article 7, de l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de
l’Impost sobre béns immobles, ja que aquest article diu que la determinació de la quota
del tipus impositiu i el recàrrec en l’apartat 2, el gravamen aplicable als béns urbans
queda fixat en el 0,66.
Tampoc en la modificació plantejada en l’article 7, epígraf 18, de l’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 innòcues, en aquest article es planteja la
següent modificació de la quota tributària: Es modifica l’epígraf 18 de manera que es
suprimeix el concepte Llicència per venda d’articles de pirotècnia que queda substituït
pel següent:
18. Per habitatge d’ús turístic:
a. Comunicació prèvia inici activitat
b. Comunicació baixa activitat

euros
49,00
31,00

En ambdós casos proposen que hi hagi un estudi previ i real de les quotes a establir,
ja que no els consta la seva realització. Així mateix, volen fer constar que s’integri, per
al proper any, una quota o un tant per cent perquè la quota o el pagament fos justificat
i fos d’una manera justa. Creuen que quants més metres, es paga més, menys metres,
es paga menys. Perquè el benefici pot ser major amb més metres i menor, amb
menys.
Dit tot això, el seu vot serà d’abstenció.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “La present proposta
modifica molt poc les ordenances que teníem vigents l’any anterior. Moltes
modificacions són simplement per adaptar-les a noves normatives o bé per ajustar els
costos que se’n deriven de la seva aplicació. La línia és, almenys pel que sembla de
moment, la de conservar. Nosaltres el que esperem és que es doni l’oportunitat de
considerar-les novament i aprofitar el que segurament serien noves idees i visions,
dotant les ordenances, en el seu conjunt, d’una línia política i uns objectius que les
facin coherents amb la resta de mesures polítiques: el Pla d’Acció Municipal, els
pressupostos i la convocatòria d’ajuts.
Una de les qüestions de fons que hi veiem és el que els darrers dies s’ha repetit: la
necessitat de treballar per un ampli consens polític i popular del model de poble que
volem i utilitzar aquests instruments dirigint-los a què sigui possible. Gestionant, sí, el
dia a dia, però caminant cap a un horitzó concret i comú. Per entendre’ns, passar les
ordenances pel sedàs de la idea de poble que volem i no pas entendre-les només com
a mesures per a superar el dia a dia (o exercici pressupostari a exercici pressupostari).
És per a això també que hem insistit sovint, per una banda, en la importància de la
participació, pel que fa a la garantia de pluralitat i la necessària crítica constructiva. I
per altra en donar-nos el temps mínim suficient per debatre i planificar objectius, més
que prioritzar el compliment de terminis que, tot sigui dit de passada, imposen unes
lleis que nosaltres també posem en qüestió.
No ens repetirem més en aquestes idees, però sí que veiem que aquest és un cas
concret en què cobren tot el sentit. Per exemple, una de les ordenances s’ha modificat
en el sentit d’afavorir la instal·lació d’empreses en els nostres polígons industrials.

_____

D’acord, doncs parlem de polígons industrials: on és el debat sobre l’encaix dels
polígons industrials en el model econòmic que volem per Arenys de Munt? Sabem com
una mesura així, si té tot l’èxit que es vol, afectaria al petit negoci i comerç i a altres
activitats d’economia local i productiva?
En el cas de la proposta que la CUP va fer d’augmentar la taxa per l’ocupació dels
caixers automàtics, la resposta ha estat que cal replantejar-se bé tota la ordenança,
pensar tots els casos i excepcions i justificar amb un estudi el perquè de la quantitat a
fixar.
Perfecte, és així com s’han de fer les coses i hi estem d’acord. Doncs fem-ho, no?
Modificar les ordenances té això: que s’han de mirar bé i s’han d’argumentar amb
estudis i informació. Què ens ha impedit afegir aquesta modificació? El temps i la
dedicació que cal destinar-hi. I ens preguntem, amb quantes altres idees i propostes
ha passat el mateix? Demanem que aquest no sigui el motiu essencial pel qual no
estiguin prosperant aquelles noves idees i visions que dèiem abans.
Però fem confiança una vegada més en què aquest cas no és general i que el
compromís d’afrontar revisions més profundes es durà a terme com cal durant els
propers mesos i de cara al següent any, per això el nostre vot serà d’abstenció.
Emplacem al govern, doncs, a què això es faci amb la proposta sobre els caixers
automàtics i sobre tota la resta. Donem-nos el temps que fa falta i donem-nos l’espai
necessari per demostrar com de lluny pot arribar la dedicació o si no ens quedarem
renovant any rere any allò que un dia vam treballar i que sembla que de moment ja
funciona.
I un apunt sobre la nostra proposta d’apujar les taxes als bancs, per als qui pensin que
seria una mesura més ideològica que efectiva degut a la poca quantitat final de més
que es pugui recaptar. Doncs sí, tota la raó! Pensem que és una bona idea que les
entitats financeres que en el seu conjunt són en molt bona part responsables de la crisi
que totes vivim, retornin aquests diners al poble, gota a gota o raig a raig.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Les Ordenances
Fiscals ja les teníem molt ajustades en quan els seus límits de rebaixa.
A l’exercici del 2014 vàrem modificar 13 ordenances, aquest any proposem modificarne 9.
D’aquestes 9, n’hi ha 5 que el que es fa és una adaptació a la normativa vigent tenint
en compte la proposta que fa anualment l’Organisme de Gestió Tributària.
D’altra banda, es compleix en no superar els costos estimats del servei.
Pel PSC, globalment parlant, el que destaquem és la no pujada d’impostos del tipus
impositiu.
Volem també remarcar la rebaixa de l’IAE, Impost d’Activitats Econòmiques per
fomentar la creació de noves empreses i la creació de llocs de treball. És del tot
necessari que els locals industrials que tenim molts en el nostre polígon siguin més
atractius amb mesures com aquesta.
Són per tant, unes modificacions moderades i diria que treballades i sobretot molt
explicades per part del regidor d’Economia als partits de l’oposició.
Agraeixo la seva feina i votarem a favor.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “En la proposta d'avui
anem a aprovar les Ordenances Fiscals per al 2016.
Hem de dir que les Ordenances Fiscals a Arenys de Munt ja fa uns quants anys que
s'estan treballant molt, des dels diferents grup municipals, per donar-los una visió
progressista en la seva aplicació i intentant aplicar molts valors socials que busquen
beneficiar a la població més desafavorida. Tot i que unes ordenances fiscals el que
acaben regulant és la imposició d'impostos, taxes i preus públics a cobrar per
l'Ajuntament i que acaben pagant els veïns.

_____

De ben segur que encara podem millorar el seu contingut, però aquestes millores
seran ja unes millores concretes i especifiques per alguns impostos i taxes
determinats.
Nosaltres veiem de forma favorable, en el contingut general, les modificacions que
s'han introduït, tot i que, com hem dit abans, sempre es pot millorar. Tenim propostes,
algunes les detallarem, que ens agradaria poder-les treballar amb el Regidor
d'Economia per a propers exercicis.
D'aquestes ordenances ens agradaria destacar la baixada de l'IBI en el coeficient de
càlcul del 0,71 al 0,66, el que significa una rebaixa d'aquest coeficient d'un 7%. Tot i
que més enllà de ser una rebaixa real de l'impost el que ens trobarem és que, el que
realment és, és un amortidor de la pujada tangible que s'ha efectuat amb la revisió
cadastral, que ha estat, més o menys, al voltant d'un 8/9%. Per tant, veurem
incrementada la recaptació de l'IBI entre un 1 i 1,5%, i tots els veïns acabarem pagant
més, malgrat aquesta rebaixa del 7%.
Nosaltres, en el tema de l'IBI, volem fer dues propostes:
La primera és que hauríem de treballar per reduir, encara més, les despeses
estructurals de l'Ajuntament i una part d'aquesta reducció hauria d'anar a
recompensar, amb una baixada de l'IBI, als veïns d'Arenys de Munt que han patit i
estan patint la crisi i que molts d'ells tenen dificultats per arribar a final de mes. Les
enquestes ens diuen que, probablement, són menys veïns, que anys enrere, els que
tenen problemes, perquè el cop fort de la crisi va ser entre el 2009 i el 2012. Però tot i
així, encara hi ha moltes famílies amb moltes dificultats econòmiques i seria important
que, des de l'Ajuntament, féssim un esforç per solidaritzar-nos amb elles i amb la
resta. Perquè ha donat la sensació que les administracions han tendit a resoldre els
problemes d'aquesta a crisi a costa dels ciutadans. Hi ha hagut pujades d'impostos
importants. Però poques administracions s'han plantejat aprofitar la crisi per fer que les
seves maquinàries institucionals siguin més eficients i mes econòmiques, el que hauria
permès solucionar la crisi sense la pujada generalitzada d'impostos.
La segona proposta que volem fer és que l'article 72.4 de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, permet fer una doble tarificació de l'Impost de Bens Immobles. Una
tarificació seria l'estàndard per tots els immobles i una altra que podria arribar a ser el
màxim establert a la Llei, o sigui un coeficient d'1,1 només per al 10% d'aquells
immobles que tinguin el major valor cadastral de tots els immobles del municipi. De tal
forma que s’aconseguirà fer una redistribució social de l'impost, els immobles de més
valor, o sigui els que estan en mans de les persones amb major poder adquisitiu del
poble, pagarien més i aquesta recaptació de més es podria repercutir rebaixant, en la
mateixa proporció, l'impost per la resta d'immobles (allò que el patrimoni de les 85
persones més riques del món és igual al patrimoni del 80% de la població mundial).
Aquesta és una formula que està contemplada a la Llei i que els municipis amb un
tarannà més progressista i social ja apliquen. El poble d'Arenys de Munt es va
manifestar en les darreres eleccions municipals amb una visió clarament progressista i
social i les formacions d'esquerra disposem d'una majoria àmplia en aquest consistori.
Nosaltres pensem que aquest és un tema que ens hauríem de començar a plantejar
per fer un reequilibri social de l'IBI que beneficiï a la gran majoria de la població. I de
ben segur que aconseguiria un ampli suport en aquest Ple.
Respecte a la taxa per la prestació de servei en el cementiri, proposem, per anar
estudiant amb temps suficient, que aquest servei pugui ser gestionat des de GUSAM,
amb el convenciment clar que aquest servei es pot realitzar de forma molt més eficient
i reduint costos que puguin beneficiar, finalment, als usuaris.
Respecte a la taxa per poder col·locar parades, barraques, casetes de vendes, veiem
de forma positiva que és pugui liquidar l'ocupació per hores, ja que això pot millorar
l'atractiu comercial de nostre poble.
També, s'havia comentat en diferents reunions de l'Ajuntament que la taxa pels caixers
automàtics dels bancs s'incrementaria, lamentem que no hagi pogut entrar en
aquestes ordenances fiscals i esperem que sigui efectiu de cara al 2017.

_____

Per altra banda, insistir en el tema que hem de treballar, per veure si en el proper
exercici podem incloure un descompte en les taxes i impostos per pagament avançat
al període voluntari. Estem convençuts que no significaria una rebaixa en la recaptació
gaire destacable, és més ens atreviríem a dir que potser seria insignificant, però per
aquelles famílies que en volguessin, i poguessin, gaudir d'aquest descompte podria
ser important aquesta rebaixa.
I també insistir en què hauríem de donar més ajudes per aquelles persones
necessitades que no puguin pagar els impostos i taxes municipals, especialment per
tots aquells que es troben sense feina, o sigui a l'atur. Pensem que aquestes ajudes
s'haurien de basar en criteris d'ingressos i del patrimoni familiar. I això no és cap crítica
cap a l'atenció social que s'està donant des de l'Ajuntament sinó que és una proposta
de millora en les Ordenances Fiscals per anar-la treballant i concretant en un futur
proper.
Nosaltres, tal com han quedat les Ordenances Fiscals per al proper any 2016, tot i que
podrien ser millorables, votarem a favor, amb el convenciment que podrem anar
treballant aquestes millores que hem dit de cara a propers exercicis. Per tant, estem
fent un vot de confiança en el regidor que fins al moment està complint amb allò que
es compromet.”
El regidor Sr. Sánchez agraeix les aportacions i diu que totes les reflexions que s’han
comentat estan molt treballades i són molt interessants. Respecte al que comenta la
CUP, diu que si bé és cert que s’han de treballar, el dia a dia també fa que no es tingui
gaire temps. Arenys de Munt té exemples d’empreses que estan funcionament molt bé
a nivell industrial i que donen feina també al petit comerç, i per tant, demana un vot de
confiança i diu que no vindrà cap petroquímica perquè s’abaixin les taxes.
Sobre la proposta de CIU indica que sobre l’IAE en les urbanitzacions, el tema de
suprimir-ho implicava molta feina i per la rellevància del que té, el fet que estigui
aprovat és mínima, doncs no creu que s’apliqui. Respecte la reducció de l’IBI, si bé es
creu que s’ha de rebaixar més, cal tenir en compte la quantia de serveis que
l’Ajuntament dóna suport, com ara l’Escola Bressol, i si bé, s’incrementa l’IBI, això es
compensa amb altres despeses que l’Ajuntament realitza que no té obligació però
considera necessari. Tal i com ha dit el grup Mixt, també considera que cal fer rebaixes
en el tema de l’estructura municipal, i es treballarà en aquesta línia.
L’import que s’ha fixat per l’alta d’habitatge turístic és precisament el resultant de
l’estudi de costos, abans era 90 i ara 49.
La regidora Sra. Castillo fa rèplica dient que el govern comparteix la sensibilitat de
donar suport a les famílies que tenen problemes, i en aquest sentit s’havia parlat amb
el Regidor d’economia, però des dels Serveis Jurídics se’ls va dir que no era possible.
Actualment estan treballant en una altra via, i ho comentaran quan ho tinguin treballat
en la Comissió de la crisi. De fet, ja han incrementat l’aplicació en aquest tema.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Coincidim amb el que diu la regidora Castillo.
Però justament hi ha altres vies per poder fer ajudes a les famílies, en el tema de l'IBI i
d'altres taxes i impostos i val la pena que les explorem i les treballem. Per tant, sóc
conscient que el govern ha fet un treball en el darrer any perquè ho hem treballat
conjuntament per mirar d'aplicar aquestes tarifes socials, però justament per aquests
problemes i aquestes traves que ens estan posant, cal continuar buscant aquest noves
vies per poder ajudar a la gent necessitada.
I el regidor Sánchez, comentar-li que, ja que agraeix les propostes que vénen dels
grups de l'oposició, quan vulgui ens pot convocar. Qui porta el comandament és vostè,
per tant quan vulgui fa convocatòries i ens posem a treballar.”

_____

El Sr. Alcalde diu que el servei de l’escola bressol no és un servei obligatori per la
població que hi ha a Arenys de Munt, però que consideren que cal donar-ho, i per això
ho fan.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez
i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i
Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na
Lourdes Paituví i Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, En Josep Manel “Ximenis
“Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, CIU, PSC i grup Mixt; i
dos vots en contra dels regidors, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez i En Ramon
Planas i Freixas, dels grups CUP i PP.

5. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER
A LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE VALLALTA.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, prèviament a llegir, resumidament (la part
dels acords), la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals,
destaca que el sector industrial no estava gaire cuidat i que hi ha altres espais, com
l’agrícola, que també cal treballar. Així que cal dinamitzar els sectors, però per això, cal
saber en quina situació s’està. A més, cal afavorir que els diversos sectors es
coneguin, i per això cal fer un estudi i per aquest motiu es van posar d’acord amb
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per tal de demanar una subvenció a la
Generalitat per engegar-ho:
“Vist que l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, en data 9 d’octubre de 2014, es va
adherir al programa que lidera l’Ajuntament d’Arenys de Munt per definir l’estratègia de
desenvolupament econòmic de la Vallalta, a mig i llarg termini, amb l’objectiu de
fomentar i diversificar l’actiu econòmic, crear ocupació i millorar la qualitat de vida dels
respectius vilatans.
Vist que l’Ajuntament d’Arenys de Munt, dins de la convocatòria de subvencions
aprovada per l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, modificada per l’Ordre
EMO/287/2014, de 25 de setembre, pel qual s’aproven les bases reguladores del
programa de Suport a la planificació estratègica, va presentar una sol·licitud de
subvenció per finançar el programa anomenat “Desenvolupament de la Vallalta – Pla
Director de desenvolupament local dels municipis d’Arenys de Munt i Sant Iscle de
Vallalta”.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 15-12-2014 es va acceptar la
subvenció atorgada per Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc de l’Ordre EMO/
258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions destinades als programes de suport i desenvolupament local, segons
dades següents:
Nom del projecte: “Desenvolupament estratègic de la Vallalta – Pla Director de
desenvolupament local dels municipis d’ Arenys de Munt i
Sant Iscle de Vallalta”
Número d’Expedient: PE12/14
Pressupost del projecte: 26.039,90 €
Total atorgat: 20.831,92 €
Vist que cal licitar la contractació d’una empresa per a la redacció del projecte
estratègic “Desenvolupament de la Vallalta – Pla Director de desenvolupament local
dels municipis d’Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta”.

_____

Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta de data 21-9-2015
s’encarrega a l’Ajuntament d’Arenys de Munt la gestió de la licitació i la contractació
d’una empresa per a la redacció del projecte “Desenvolupament de la Vallalta – Pla
Director de desenvolupament local dels municipis d’Arenys de Munt i Sant Iscle de
Vallalta”.
Considerant que s’ha redactat un conveni entre els dos ajuntaments en el qual es
determinen els paràmetres tècnics, jurídics i econòmics necessaris per a l’encàrrec de
gestió doncs la contractació la realitzaria l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Havent-se emès els informes de secretària al respecte d’aquest tema i,
Considerant el que determina l’art. 52. 2 h) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim local de Catalunya pel qual es determina que correspon al Ple acceptar la
delegació de competències feta per altres administracions públiques per majoria
absoluta, segons determina l’art. 114.3 e) del mateix cos legal.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la delegació de la competència per a l’encàrrec de la gestió de portar
a terme la contractació d’una empresa per a la redacció del projecte
“Desenvolupament de la Vallalta – Pla Director de desenvolupament local dels
municipis d’Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta”, acordada pel Ple de l’Ajuntament
de Sant Iscle de Vallalta en sessió de data 21-9-2015.
Segon.- Aprovar el text del Conveni de delegació de competències per a l’encàrrec de
la gestió de portar a terme la contractació d’una empresa per a la redacció del projecte
“Desenvolupament de la Vallalta – Pla Director de desenvolupament local dels
municipis d’Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta”, entre els Ajuntaments d’Arenys de
Munt i Sant Iscle de Vallalta, que figura a l’expedient i que forma part del mateix a tots
els efectes legals.
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per comprovar que els documents són els
necessaris per portar a termini el present acord i per la signatura del conveni de
delegació.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta pel seu
coneixement i als efectes oportuns.”
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Aquest projecte que
farem conjuntament amb l’ajuntament de Sant Iscle de Vallalta és per treballar pel
desenvolupament de l’economia local.
Sempre és positiu fer plans d’actuació i projectes que estiguin destinats a fomentar la
nostra economia local tant a nivell individual com en col·laboració amb altres municipis
per a què vinguin empreses al nostre poble i crear ocupació.
També trobem bé l’acord amb el municipi de Sant Iscle de Vallalta per així poder
sol·licitar una subvenció, la qual ha sigut concedida per un import de 20.831,92€, tot i
que és per un projecte total de 26.039,90€
Part dels objectius per a què estan destinades aquestes subvencions són per treballar
per reduir les persones en situació d’atur incidint en el teixit productiu local.
Per això considerem que seria important que dintre d’aquest projecte, també hi haurien
de ser els comerciants del nostre municipi que representen una part molt important del
teixit del nostre poble.
El nostre vot serà a favor.”

_____

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el seu grup votarà a favor d’aquest
punt, a favor de totes les iniciatives que puguin aportar temes favorables a la vila, i a
més, valora el fet que dos municipis es posin d’acord per tal d’aconseguir els requisits
per obtenir subvencions. Vol destacar que malgrat que el Sr. Sánchez diu que el tema
industrial no s’ha cuidat gaire, ell vol fer un incís, dient que no s’ha treballat gens, i que
en els últims dos anys s’han fet moltes reunions per treballar el comerç de proximitat al
poble, perquè això sigui real i no una il·lusió i per tal que al polígon puguin venir noves
empreses i les que marxin, tinguin millores, doncs l’objectiu comú és que creïn
ocupació.
El regidor Sr. Sánchez diu que si s’està parlant d’un tema econòmic, el comerç estarà
aquí representat, sinó no té cap sentit.
El Sr. Alcalde diu que es vol dinamitzar Arenys de Munt i que el tema de coordinar-se
amb un altre ajuntament és per un requisit d’assolir un nivell de població, malgrat que
es creu en el treball conjunt amb municipis veïns.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO
7/2015.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, llegeix, resumidament, la següent
proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals:
“Vist que han transcorregut tres trimestres de l’any i que es fa necessari realitzar la
darrera modificació del pressupost municipal a aprovar pel Ple, per tal de donar
cabuda a les necessitats detectades.
Vistes les propostes realitzades per algunes regidories i atès que la modificació
proposada es pot finançar amb la baixa en altres aplicacions en les que s’ha
comprovat l’existència de crèdit sobrant; i vist que aquesta modificació es considera
inajornable per tal de que sigui operativa l’abans possible, per tal de poder prosseguir
amb les actuacions previstes.
Vista la proposta del Regidor d’Economia de data 1 d’octubre i la Memòria d’Alcaldia
de la mateixa data que acompanya i justifica l’expedient, i vist l’Informe 57/15 emès per
la intervenció municipal. I vist també el que disposen els articles 177 i ss. del TRHL
(aprovat per RDLeg. 2/2004), i els articles 35 i ss. del RD.500/1990, i l’article 8 de les
Bases del Pressupost vigent.
Per tot l’exposat, la Comissió informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 7/15, per un import total de
17.229,21 euros, segons el següent detall:

_____

AUGM ENT

FINANÇAM ENT

SUPLEM ENT DE CREDIT:
corrent:
321

4411

46600

APORTACIÓ AMTU -AGRUPACIÓ MUNICIPIS TRANSPORT URBA-

4,63

capital:
631

933

63201

MILLORES A L'EDIFICI DE L'ESPLAI DE JUBILATS (IFS)

121

920

63201

INVERSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

2.874,58
(a)

10.000,00

FONT DE FINANÇAM ENT:
Baixa:
corrent:
620

342

21202

SERVEIS PEL FUNCIONAMENT DEL POLIESPORTIU CAN ZARIQUEI

64000

INVERSIÓ DRETS IMATGE OBRA LOCAL

2.879,21

capital:
810

333

10.000,00

12.879,21
(a)

A 08000143

12.879,21

B A NCO DE SA B A DELL SA

AUGM ENT

FINANÇAM ENT

CREDIT EXTRAORDINARI:
capital:
520

231

62301

COMPRA D'APARELLS PERL MAGATZEM D'ALIMENTS

4.350,00

FONT DE FINANÇAM ENT:
Baixa:
corrent:
540

327

48002

SUBVENCIONS A ENTITATS D'ÀMBIT COOPERACIÓ

540

327

22606

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ

3.000,00
1.350,00

4.350,00

4.350,00

RESUM de la modificació:
RESUM MODIFICACIO 4/15:

Despesa

SUPLEMENT DE CREDIT
CREDIT EXTRAORDINARI

Finançament

12.879,21
4.350,00

FINANÇAMENT:
Baixes

17.229,21
TOTAL

17.229,21

17.229,21

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del
TRHL de forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no
hi ha reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació
definitiva.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que votaran a favor d’aquesta
modificació de crèdit per ser coherent i just i pel destí donat a aquest fons.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Estem davant d'una
modificació de crèdit menor, només de 17.229,21 euros. I les necessitats a les que es
preveu destinar aquesta modificació les compartim.
Pensem que s'ha d'acabar l'escomesa elèctrica de l'Ajuntament.
Pensem que s'han d'acabar les obres a l'edifici de l'Esplai.
I especialment volem destacar la inversió que es preveu fer en el magatzem d'aliments
per la compra d'una nevera, congelador i generador elèctric. Pensem que es
fonamental per un correcte funcionament del Banc d'Aliments poder disposar
d'aliments frescos o congelats i per això és essencial comptar amb aparells que puguin
garantir que no es trenqui la cadena del fred.
En aquest sentit, una de les propostes que nosaltres vam presentar al procés
participatiu pel pressupost del 2016 era per comprar un generador d'electricitat pel

_____

(a)

Magatzem d'aliments. Ara veiem que amb aquesta modificació de crèdits es té en
compte. És per això que la volem destacar especialment.
Per tant, el nostre vot serà a favor. “
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Per tot allò d’aquesta
modificació de crèdit que fa referència a les meves regidories vull explicar-ho per tal
que no porti a confusió i sobretot per transparència.
El que he fet és treure crèdit d’una aplicació i posar-lo en una altra.
Per exemple:
Vostès han vist que tenia una aplicació de:
Subvencions a entitats d'àmbit cooperació 3.000,00
Activitats de sensibilització 1.350,00
La suma ens dóna: 4.350€
 D’una banda, els 3.000€ no es gastarien perquè segons Serveis Jurídics no
tenim competència per fer subvencions de Cooperació i es considera que no hi
ha massa entitats dins el poble que siguin de Cooperació. Es va decidir que la
entitat que existeix demani subvenció a l’àmbit social.
 Quant a les activitats de sensibilització és una aplicació que en aquests
moments té excedent i que en cas que necessités més crèdit el podria gastar
d’una altra que tinc molt semblant, com per exemple la de Serveis Integrals.
 Això em facilitarà tenir crèdit per Inversió que estic a zero. Cal comprar una
nevera industrial i un congelador pel Magatzem d’Aliments perquè tenim
l’oportunitat de tenir excedents de restauradors i botigues.
 Així mateix necessito un acumulador d’energia, i part del mobiliari, un taulell,
unes cortines.....etc.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

7. MOCIÓ DEL GRUP PSC PER NO JUDICIALITZAR LA POLÍTICA A
CATALUNYA.
La regidora Sra. Castillo llegeix la següent moció:
“El PSC davant la imputació al president Artur Mas, a l’exvicepresidenta Joana Ortega
i a la Consellera Irene Rigau per l’organització de la consulta del 9 de Novembre
manifesta que:
A Catalunya estem vivint un dels moments polítics de màxima tensió per la falta de
negociació, de diàleg i de pacte per trobar una sortida a l’atzucac en el qual ens han
posat els partits que han estat governant els darrers anys a Catalunya i Madrid, partits
que no han estat capaços d’obrir un procés de diàleg en un tema tan cabdal com és el
futur encaix de Catalunya dins d’Espanya.
Fruit d’aquest enfrontament constant, ens trobem vivint situacions rocambolesques
que ja vàrem denunciar en el seu moment, com és ara la judicialització d’una situació
política.
Deixar que la ciutadania expressi la seva opinió sempre és un encert, s'utilitzi els
mitjans que s'utilitzin, sempre que no siguin violents.
En aquest sentit, no podem continuar obviant la separació de poders que regeix en el
nostre sistema democràtic i, per tant, hem de deixar que el poder judicial faci la seva
feina independentment del legislatiu. Per tant, lògicament, expressem el nostre
respecte a les decisions judicials, com sempre hem fet i com sempre continuarem fent.

_____

Ara bé, dit això, reiterem que és un error judicialitzar el que s’hauria d’haver resolt en
l’àmbit de la política i en l’àmbit del diàleg.
Pels motius expressats en aquests antecedents, el grup municipal del PSC proposa al
Ple de l’Ajuntament que s’adoptin els següents acords:
1. Manifestar la necessitat d’evitar innecessaris processos de judicialització de la
política.
2. Afirmar la necessitat de mantenir en tot moment el respecte a la legalitat que emani
de la voluntat democràtica dels ciutadans.
3. Exigir respecte per la separació de poders i exigir respecte per les decisions
polítiques preses per majories parlamentàries.
4. Considerar que l’organització d’un procés participatiu per part de la Generalitat no
hauria de comportar cap mena de sanció penal pels membres del Govern de
Catalunya o cap altre funcionari públic.
5. Reclamar l'obertura d'un procés de diàleg, negociació i pacte per trobar una solució
al conflicte entre Catalunya i Espanya.
6. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al
President Artur Mas, a l’expresidenta Joana Ortega, a la Consellera Irene Rigau, al
President Mariano Rajoy i al TSJC.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Efectivament,
creiem que no s’ha de judicalitzar la política, ni la catalana ni cap altra. També creiem
en el diàleg com un dels pilars bàsics de la democràcia. Però estem fermament
convençudes que tots els processos de diàleg s’han de fonamentar en el respecte i el
reconeixement d’ambdues parts recíprocament. I que els que es pretengui colar com a
diàleg en una relació de submissió no és un diàleg sinó un sermó, un alliçonament o
una ordre. Per això estem fermament convençudes que ara ja qualsevol apertura al
diàleg arribarà només quan Catalunya parlem de tu a tu amb Espanya, d’Estat a Estat.
També estem fermament convençudes que existeixen línies vermelles: hi ha una línia
vermella en la capacitat de suportar pacientment les faltes de respecte i reconeixement
cap a la pròpia identitat; hi ha una línia vermella en la capacitat d’acatar la lletra d’unes
lleis que no estan escrites per tothom ni per a tothom i que acaben liquidant drets
fonamentals de les persones; hi ha una línia vermella quan la legalitat se separa de la
justícia social.
Aquesta voluntat de diàleg té una llarga història de desil·lusions, desconfiances i
atemptats a la dignitat.
Per tot això, estem fermament convençudes aquesta legalitat no és la nostra i no ens
sentim obligats a obeir-la perquè s’ha autodesqualificat i que el més responsable és
utilitzar tot allò que democràticament considerem millor per escoltar la voluntat de totes
i tots i obeir-nos a nosaltres mateixes. I afirmarem la necessitat de mantenir en tot
moment el respecte a les lleis i les institucions quan aquestes siguin nostres, és a dir,
quan realment totes i tots ens hi puguem veure reflectides.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, vol destacar que cal prendre atenció en un
dels paràgrafs, el penúltim, que llegirà. Continua dient que el grup municipal del PP
manifesta en relació a la moció presentada pel grup PSC, que la separació de poders,
en aquest cas, com en d’altres, està garantida, que precisament per aquest motiu s’ha
incoat el corresponent procediment judicial contra les persones imputades, que han de

_____

ser objecte d’investigació per part del poder judicial, totes aquelles accions que poden
ser constitutives de presumpte il·lícit penal i que correspon al Jutge i no a nosaltres el
determinar la comissió o no del delicte. Que en cap cas, s’està judicialitzant la política i
sí polaritzant el poder judicial. Fa un incís dient que ara llegirà el paràgraf que
mencionava al principi. Diu que manifesten el seu desig de què responguin i tinguin
responsabilitat penal i civil plena, com a qualsevol ciutadà, tot membre d’un partit
polític o tota persona que ostenti càrrec de representació sigui quin sigui el partit polític
que representi, sense distinció. Només així s’acompleix el principi de què tots som
iguals davant la Llei. Hem de deixar que segueixi la instrucció de la causa i del seu
resultat es depurin o no responsabilitats.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Catalunya és un país on
la gent és treballadora, pacífica i sobretot demòcrata. Això ho hem demostrat al llarg
dels anys i aquests darrers cinc anys hem demostrat a tot el món la nostra capacitat de
mobilització per un sol objectiu, d’una manera exemplar. Li he de recordar la primera
gran manifestació “Catalunya, un nou estat d’Europa”, després la Via Catalana, una
cadena humana que va travessar el país d’una punta a l’altra, la V baixa a Barcelona i
la darrera Via d’enguany? Li he de recordar el nombre de persones que va anar a
votar el 9N? El 9N va ser un exemple grandiós de mobilització ciutadana; cap
imputació aconseguirà aturar l’anhel d’un país.
No pot dir que Catalunya no ha estat capaç d’obrir un procés de diàleg. Quin diàleg hi
pot haver amb un Govern com l’espanyol, de profunda miopia política? I quina
proposta té el PSC-PSOE, Ciutadans, Podemos, …? Ja han fet tard, el poble català
vol una altra cosa, ja no ens conformem amb falses promeses que després cap govern
espanyol ha complert. Ja no ens conformem amb engrunes, ara ho volem tot.
El PSC-PSOE també pateix de profunda miopia; l’independentisme creix dia rere dia i
això ja no ho podran evitar. El 2011 hi havia 24 diputats al Parlament català
independentistes, ara n’hi ha 72. Òbviament les xifres parlen per si soles. És una
llàstima que el PSC no se sumi a aquest corrent tan positiu i il·lusionant, és una
llàstima que no vulguin veure i reconèixer la voluntat entossudida de la gent d’aquest
país.
Tirarem endavant el full de ruta amb la majoria parlamentària que tenim i avançarem
en la desconnexió i el procés d'independència, és el mandat democràtic que ha sortit
de les urnes el 27S.
En el que sí que estem d’acord de la moció és en la greu judicialització de la política i
de les mobilitzacions ciutadanes, que està practicant el Govern espanyol. El concepte
de democràcia que té és francament feble, utilitzant sense escrúpols la cúpula judicial
de l’Estat per intentar frenar un procés que no té aturador.
No podem votar a favor d’aquesta moció en la seva totalitat, per tant el nostre vot serà
l’abstenció.”
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “En relació a la moció
del PSC hi ha varis punts en els quals no hi podem estar d’acord, com per exemple
que no hem estat capaços d’obrir un procés de diàleg. Nosaltres ho hem intentat per
totes les vies, fent tots els passos corresponents, però a l’altra banda sempre hi hagut
un no. Per tant, entenem que el vot no pot ser favorable.
No ens allargarem més en aquest punt perquè la moció que es presenta en el punt 8
de l’ordre del Ple, en si mateixa ja es l’argumentació d’aquest punt, però sí que hem de
deixar clar que l'encaix de Catalunya a la resta d'Espanya ja no és possible després
del mandat democràtic que vam obtenir a les passades eleccions del 27S.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Nosaltres quan vam
veure aquesta moció, tal com estava redactada en un inici, no la compartíem i no hi
estàvem d'acord.

_____

El que passa és que, en el moment que estem vivint, entenem que el treball que hem
de mirar de fer, justament per avançar en aquest procés d'independència, és el d'anar
acumulant forces i anar acumulant més persones en el nostre projecte.
En aquest sentit, pensem que hem de demostrar generositat i hem de demostrar el
nostre treball per mirar de reconduir aquestes situacions que no ens acaben d'agradar
i portar-les cap a allò que nosaltres pensem que és la via positiva.
Compartim plenament les argumentacions que han dit la Sra. Ballester, la Sra. Vila i el
Sr. Campasol. Les compartim, el que passa és que nosaltres, més enllà de quedar-nos
parats i de fer aquesta argumentació, per tant no les repetirem, el que hem fet és un
acte propositiu, per mirar d'avançar en aquesta generositat que hem de mirar de tenir
els independentistes cap a tots els que, en certa manera, també qüestionen coses del
model d'Estat. En aquest sentit vam veure que el PSC qüestiona el model d'Estat i fa
una proposta pròpia. Però la fa.
Nosaltres el que hem volgut és modificar aquesta moció fent les propostes que han
estat recollides pel grup del PSC, al qual agraïm que les hagi recollit.
Nosaltres, la primera cosa que volíem destacar era que no es podia posar en el mateix
plat de la balança el fet de deixar votar als ciutadans i portar a judici a aquella persona
que permet que els ciutadans votin. Una cosa és permetre un acte democràtic i una
altra diferent és intentar impedir-ho, que és el que es voldria fer judicialitzant al
President Mas i aquí vam demanar algunes modificacions en la part expositiva.
Modificacions que han estat recollides i que s'han introduït en la moció,
En la part dels acords, els acords que s'han modificat a proposta nostra són el segon,
el tercer i el cinquè i ho argumentaré.
Entenem que, en l'acord segon 'Afirmar la necessitat de mantenir en tot moment el
respecte a la legalitat que emani de la voluntat democràtica dels ciutadans', no pot ser
de cap altra manera: la democràcia l'exerceixen els ciutadans. Els ciutadans són els
que determinen quina és aquesta legalitat. Per tant, el que hem de fer sempre és
respectar al màxim la voluntat que han expressat aquest ciutadans i el que no pot ser
és que s'acabi respectant una legalitat que moltes vegades va en contra de la voluntat
democràtica dels ciutadans.
En l'acord tercer, 'Exigir respecte per la separació de poders i exigir respecte per les
decisions polítiques preses per majories parlamentàries', nosaltres entenem que el
nostre Parlament també va exercir una majoria i s'ha de demanar aquest respecte per
aquesta majoria del Parlament. Al cap i la fi els parlamentaris estan recollint i
expressant la voluntat popular. També s'ha de fer la separació de poders, una cosa és
la qüestió política i una altra la qüestió judicial.
I en el cinquè acord, 'Reclamar l'obertura d'un procés de diàleg, negociació i pacte per
trobar una solució al conflicte entre Catalunya i Espanya', i a mi em sembla que això
és el que hem de reclamar tots: una obertura d'un procés de diàleg, negociació i pacte.
Si aquest diàleg, per solucionar el nostre conflicte amb Espanya, no el podem trobar a
Madrid molt probablement l'haurem d'anar a buscar a Brussel·les. Però és que aquest
diàleg, aquesta negociació i aquest pacte sempre l'haurem d'anar a buscar a algun lloc
i si no és a Madrid i no és a Brussel·les probablement haurem d'anar a buscar l'ONU.
Però hem de fer l'esforç d'entendre'ns i de buscar-lo. Si no el busquem, sinó intentem
trobar-lo, molt probablement fracassarem en el nostre intent d'avançar en el nostre
projecte d'independència.
Nosaltres agraïm sincerament que el PSC hagi incorporat les nostres propostes.
Pensem que són conceptes profundament democràtics amb els quals ningú hi hauria
d'estar en contra.
I nosaltres votarem a favor d'aquesta moció que es presenta avui en aquest Ple.”
La regidora Sra. Castillo diu que cal felicitar-se per la voluntat de diàleg i de respecte
als que pensen d’una forma diferent als altres. Estan satisfets de la voluntat de diàleg
que ha manifestat el grup Mixt.

_____

El Sr. Alcalde diu que comparteix aquesta reflexió, doncs primer que independentistes
són demòcrates.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez
i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i
Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Josep Manel “Ximenis
“Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, PSC i grup Mixt; una
abstenció de la regidora Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, del grup CUP; i
quatre vots en contra dels regidors, En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i
Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes i En Ramon Planas i Freixas, dels grups CIU i
PP.

8. MOCIÓ DEL GRUP CIU DE SUPORT AL PRESIDENT MAS,
L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU
DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N.
La regidora Sra. Paituví llegeix la següent moció:
“El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del
nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i
catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme
i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de
l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la
vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la
consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament,
tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a
declarar durant el proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan
es commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls
acusa de quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de
funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van
des de la inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI.
Per tot el que s’exposa, els grups municipals de Convergència i Unió proposen al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana
Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de
les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar
processos democràtics.
Tercer.- Refermar el compromís de l’Ajuntament d’Arenys de Munt amb el dret
democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
Quart.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret
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a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a
través dels mitjans públics municipals.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “La CUP rebutgem
de ple la imputació contra Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega per posar les urnes el
9N. Entenem que som davant d'un nou atac contra les institucions del país per part
d'un estat demofòbic que utilitza políticament les instàncies judicials per intentar
doblegar la voluntat del poble català.
En la línia del que hem raonat en la moció anterior, la CUP alertem a l'Estat que la
desobediència viscuda el 9N serà una pràctica habitual d'ara endavant per part de les
institucions catalanes i més després del mandat clar expressat el passat 27 de
setembre a les urnes.
També volem anar més enllà de la declaració de suport, exigim l'arxivament de les
actuacions contra Mas, Rigau i Ortega ja que han estat imputats per la seva condició
de representats institucionals de Catalunya que complien amb un mandat popular de
celebrar un referèndum.
I finalment, no volem deixar de dir que la CUP mostrem també la nostra solidaritat amb
totes les persones encausades per exercir la seva llibertat d'expressió i els seus drets
polítics, com les encausades per encerclar el Parlament, les de les manifestacions a
Can Vies, com l’Albert i en Carles, o totes les joves que en pobles no gaire lluny
d’aquí, a Malgrat, també han estat multats per fer ús dels seus drets polítics i
d’expressió.”
La regidora Sra. Sánchez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Sobre aquesta
moció que CIU porta avui a Ple de suport al President Mas, l’expresidenta Ortega i la
consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N, serem
breus en la nostra intervenció perquè creiem que amb dues frases expliquem el
perquè del nostre posicionament.
Permetre votar mai pot ser delicte dintre d’un marc democràtic i possibilitar que els
ciutadans i ciutadanes dels pobles expressin la seva opinió, mai ha de portar a ningú
davant de la justícia.
Votarem a favor d’aquesta moció.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que el seu vot serà l’abstenció,
doncs si bé creuen que no s’ha de judicialitzar la política, i comparteixen l’exposició, no
comparteixen els acords: 2, i 3, doncs s’ha pogut votar el passat 27 setembre i això és
democràcia.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que donen ja per reproduïdes les
al·legacions manifestades abans, en el punt de la moció presentada pel grup PSC, i és
felicitar al grup municipal CIU que presentin una moció al Ple, encara que sigui en
defensa de la persona que els representa com a grup polític, només esperen que facin
precs i preguntes en el proper Ple.
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El grup municipal d’ERC
mostra tota la solidaritat amb el president Mas, amb les conselleres Irene Rigau i
Joana Ortega i els treballadors del Govern citats a declarar.
El 9N va ser una jornada cívica, democràtica i pacífica i s’ha reconegut
internacionalment l’esforç i determinació dels voluntaris que van fer possible que la
jornada fos d’un civisme exemplar. Aquesta imputació recau en aquestes tres
persones, però també, d’alguna manera s’imputen els 2.344.828 catalans i catalanes
que vam acudir a les urnes aquell 9N. Els resultats de la votació parlen per si sols: sísí 80,76%; sí-no, 10,07%; no, 4,54%; sí en blanc i 'altres', 4,62%.
La delegada del Govern, Sra. Maria de los Llanos de Luna i el Govern espanyol,
pateixen d’una severa miopia política; no veuen el desig, la voluntat i la determinació
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de tot un poble, i creuen que jutjant alguns polítics que els serveixen de boc expiatori,
s’acabarà el procés.
Res ni ningú aturarà aquest moviment tan il·lusionant, cap jutge ni cap polític ens
tombarà. Ara no hi ha marxa enrere i només hi ha una fita: la llibertat del nostre país.
Votarem a favor de la moció.”
La regidora Sra. Paituví fa rèplica respecte el que ha dit el regidor Sr. Planas, de què
presenten mocions i no precs i preguntes, diu que no és que no ho facin, sinó que el
modus operandi és diferent, doncs si tenen alguna aportació, la fan directament i no
esperen en el Ple.
El Sr. Alcalde diu que aquesta intervenció no té res a veure amb la moció i demana
que les intervencions tinguin a veure amb el tema de la moció.
El regidor Sr. Planas diu que la seva manera de fer la seva feina és, a més d’anar a
reunions amb l’alcalde o altres regidors, és portar al Ple preguntes i precs que aporten
els vilatans i que es traslladen al Ple. Com a demòcrata que és, exposa el que
considera, cosa que no s’ha comentat que durant les darreres eleccions se’l va insultar
i maltractar per diversos vilatans i que ningú ha condemnat.
El Sr. Alcalde torna a insistir que només es tractin els temes que tenen a veure amb el
punt que s’està debatent
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez
i Camps, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els regidors En
Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes Paituví i Colomer,
En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Josep Manel
“Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups ERC, CIU, CUP i
grup Mixt; una abstenció de la tinent d’alcalde, Na Àngels Castillo Campos, del grup
PSC; i un vot en contra del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.

El Sr. Alcalde indica que el dia 13 d’octubre de 2015 es llegirà un manifest davant de
l’Ajuntament de suport als imputats. A més, el dia 15 d’octubre els alcaldes estan
convocats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per assistir durant les
instruccions contra el Sr. Mas, doncs el clam ciutadà del 9N és el que l’ha portat a
estar imputat, i per això, anirà a donar suport al president i a la democràcia.
PART DE CONTROL
9. INFORME DE CONTROL FINANCER A LA SOCIETAT MERCANTIL
MUNICIPAL GUSAM SA DE L’ANY 2014.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, destaca que s’ha ajustat el contracte de la
gerent, a més s’han subsanat diversos contractes laborals que es van fer l’any 2012;
també s’han reduït despeses relatives a l’encomana de neteja, doncs s’ha coordinat
millor amb l’Ajuntament.
A continuació, llegeix, resumidament, el següent informe:
“Vist l’Informe sobre control financer de la societat de capital íntegrament municipal
GESTIO URBANÍSTICA I SERVEIS ARENYS DE MUNT S.A. i la societat també
municipal ALOC SERVEIS AMBIENTALS SL., referit als comptes anuals tancats a 31
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de desembre de 2014, elaborat en compliment del que disposen els article 213 i 220
del RDL 2/2004, pel què s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRHL).
Vist que se n’ha donat compte del contingut del control a la direcció de la societat,
tràmit que sols s’ha realitzat vers a GUSAM en tant que l’ALOC està suspesa
d’activitat; i vist que un cop complimentat aquest tràmit s’ha de donar compte a
l’Ajuntament en Ple als efectes d’allò que preveu l’article 220.4 de la TRHL.
Per tot l’exposat, la Comissió de Serveis Generals proposa al Ple que acordi:
Primer.- Que en virtut del que disposa l’article 220.4 del TRHL es tingui per presentat i
per examinat l’informe de control financer realitzat per la Intervenció municipal, número
58/15 de data 1 d’octubre, sobre els comptes de les societats de capital íntegrament
municipal GESTIO URBANÍSTICA I SERVEIS ARENYS DE MUNT S.A. i ALOC
SERVEIS AMBIENTALS SL. , referit als comptes anuals tancats a 31 de desembre de
2014.”
10. INFORME DE MOROSITAT DEL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI
2015.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, destaca que han quedat 2 factures
pagades fora de termini, malgrat el gran volum de facturació que hi ha hagut.
Seguidament, llegeix, resumidament, els informes emesos per la Intervenció i per la
Tresoreria municipals:
“INFORME D'INTERVENCIO
NUM. 055/15
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIO
RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL
REGISTRE. Període: fins 30/09/2015
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 0 € a data
30/06/2015.
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, quan aquest existeix.”
“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 2015)
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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.- Motivat per canvis recents en la fórmula de càlcul de la data de venciment de
les factures registrades en el programa comptable amb la finalitat d’adequar-la a
l’aparició de la factura electrònica, considera la data d’entrada en el registre
administratiu de factures o plataforma de facturació + número de dies per conformar la
factura (termini legal són 30 dies) + número de dies per pagar la factura des de la data
de conformitat (termini legal són 30 dies).
Segon.- Que d’acord amb el nou criteri de càlcul, les obligacions de despesa per les
que han transcorregut el número de dies dins del termini legal per l’exercici 2015 des
de la data de registre administratiu de factures o plataforma de facturació sense que
s’hagi efectuat el seu pagament, s’eleven a un total de 2 factures i per un import total
de 894,49 €.
Factures pendents
de pagar fora del
termini legal a

Nombre de factures
pendents de pagar fora
del termini legal a
30/09/2015

Import total pendent
de pagar fora del
termini legal a
30/09/2015

30/09/2015

2

894,49 €

Tercer.- Que d’acord amb l’art.4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es pot
donar compte al Ple de la corporació.”

11. INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL TERCER TRIMESTRE
DE L’EXERCICI 2015
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, explica que el termini de pagament és
inferior al que exigeix la Llei, i seguidament llegeix, resumidament, el següent informe
emès per la Tresoreria municipal:
“INFORME SOBRE EL CÀLCUL DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DE LES
ENTITATS LOCALS D’ACORD AMB EL RD 635/2014, DE 25 DE JULIOL.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, on s’introdueix el
concepte de període mig de pagament com expressió del temps de pagament o retard
en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions
Públiques han de fer públic el seu període mig de pagament calculat amb una
metodologia comú i definit en el RD 635/2014, de 25 de juliol.
El Tresorer informa:
Primer.- que d’acord amb les dades que obren a la Tresoreria municipal, es posa en
coneixement les següents dades del càlcul del Període mig de pagament
corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2015
Rati Operacions
pagades

_____

Import pagaments
realitzats

Rati Operacions
pendents

Import
pagaments
pendents

PMP
(Període
mig de
pagament)

-0,54

2.013.874,98 €

-13,61

234.216,35 €

-1,90

Segon.- Tots els ratis resultants del càlcul del període mig de pagament o pendent de
pagament poden prendre valor negatiu, bé perquè les factures han estat pagades
abans de que hagin transcorregut 30 dies naturals des de la presentació de la factura
o bé, en les factures pendents de pagament, si al final del període de càlcul encara no
han transcorregut en les operacions pendents de pagament aquests 30 dies.”

12. DESPATX 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 203 a la 248, ambdues
incloses, des del 7/9/15 al 2/10/15:
-

Resolucions en matèria de personal: 8
Resolucions en matèria d’economia: 11
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria d’urbanisme: 1
Resolucions en matèria d’organització municipal: 1
Decret 261/15, de 17/09/15, d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost
per al 2016.

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 7/9/15 i el 2/10/15, en matèria
de:
-

Espai Públic: 1
Joventut (Escorxador): 1
Seguretat: 5

PRECS I PREGUNTES
13. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE LA DELEGACIÓ A L’ORGT DEL
COBRAMENT DELS CÀNONS DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.
El Sr. Alcalde diu que aquesta pregunta té relació amb una sèrie de qüestions que el
grup Mixt va fer en el darrer Ple i que van quedar pendents de resoldre en la seva
totalitat.
Dóna la paraula al regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, que dóna resposta a
cada una de les qüestions plantejades, formulant la pregunta i després explicant la
resposta:
“Ens agradaria que ens especifiquessin a quins cànons ens estem referint? De quins
imports anuals estem parlant?
Actualment hi ha vigents les següents concessions administratives:
- Guingueta escola Sant Martí (l’actual concessió finalitza el 04/06/2016 –
import anual: 360 €)
- Centre repetidor de telefonia mòbil (subjecte passiu: telefònica) (duració fins
l’any 2029-import anual 5.200 €)
- Explotació dels mòduls del parc de Can Jalpí (prorrogat fins el 01/10/2016import anual: 2.540 €)
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-

Explotació zona verda del parc de Can Jalpí (duració fins 01/03/2017import anual: 7.200 €)

Quin percentatge d’aquests cànons es quedarà la Diputació? Quan ens cobrarà?
Veiem que en el pressupost del servei de recaptació era de 112.000 euros.
El percentatge és un 2% sobre15.300, que equival a 306 €.
Per l’exercici 2015, el Ple de la Diputació va acordar bonificar el 100% de ’import de la
taxa corresponent a la prestació de serveis i realització de les funcions de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, tret de les multes de trànsit
imposades pels Ajuntaments. Aquestes suposen 6.008,42 € pel període comprès entre
el 01/01/15 al 30/09/15.
Es va preveure una despesa de 112.000 € que finalment hem estalviat –a banda del %
sobre multes de trànsit- 106.000 €, dels quals hem destinat 66.000 euros per a
modificacions de crèdit. Avui, del que ja havíem pagat, ens han reintegrat 36.202,80 €.
Amb la documentació que ens aporten, veiem que en la regla quarta s’indica que la
Diputació ens cobrarà una taxa per la prestació de serveis i activitats necessàries per
la gestió, liquidació, inspecció i recaptació. Ens poden dir a quan puja aquesta taxa?
Actualment la taxa de l’ORGT és del 2% de la recaptació efectiva, d’acord amb els
següents trams de delegació que l’ORGT aplica, en el nostre cas, en tractar-se d’un
amb càrrec superior a 4.000.000 EUR i fins a 6.000.000 EUR, ens correspon aquest
2,00%.
A l’exercici 2014 la taxa pagada pels serveis de recaptació per part de l’Organisme de
Gestió Tributària va ser de 90.199,18 €.
“Es interessos de demora que generin l’impagament dels tributs municipals, qui serà el
preceptor final? L’ajuntament o la Diputació?”
Els interessos de demora els percep l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
“Veiem, en la regla novena, que l’ORGT ha de disposar d’un local per realitzar les
seves gestions al municipi, qui el paga? I quan costa?”
En aquests moments el local que ocupa l’ORGT de la Diputació a Arenys de Munt no
suposa cap cost afegit per l’ajuntament d’Arenys de Munt.
I al final, ens preguntem: què surt guanyant l’Ajuntament amb aquesta nova delegació?
En els darrers anys ha crescut exponencialment la documentació i dades que s’han de
reportar a les administracions superiors (ministerios, Generalitat), disposant dels pocs
recursos que ja té l’administració local.
Amb la Delegació de la gestió de la recaptació de tributs que generen conflicte en el
seu cobrament, aconseguim reduir costos perquè:
- Per una banda, s’allibera personal del departament per poder afrontar
tasques que són més productives.
- Pretendre portar la recaptació des de l’Ajuntament generaria una situació
incongruent com ara un increment considerable de capítol 1 per mirar de
portar aquesta gestió i alhora en cap s’arribaria a assolir els resultats de la
gestió de l’ORGT.
- Per alguna cosa serà, quan fins i tot municipis tan grans com ara Mataró i
Badalona han anat progressivament delegant aquestes gestions.
- La lògica fa pensar que la Diputació pot aconseguir unes “economies
d’escala” en la seva gestió que fa impensable aconseguir-ho a nivell
d’Ajuntament.
- Estalvi financer –obtenir liquiditat a cost zero- no hem de demanar pòlissa
de crèdit per obtenir liquiditat immediata.
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-

Any 2015, la gestió ORGT ha estat excepcionalment favorable, ens han
retornat els diners que hem pagat pels seus serveis, a excepció de les
sancions de trànsit.

14. PREGUNTA DEL GRUP MIXT SOBRE PERQUÈ NO S’HA NETEJAT LA
RIERA DE SUBIRANS A L’ALÇADA DEL RIAL CAN CORNEI.
La regidora Sra. Sánchez formula la següent pregunta:
“Des del grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de
maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt
presentem la següent pregunta sobre perquè encara no s’ha netejat la riera de
Sobirans a l’alçada del rial Can Cornei.
La rierada del 14 d'agost, a la Riera de Sobirans, va arrossegar, per la intensitat de la
pluja, molts plàstics al costat del Rial de Can Cornei, provinents de camps de cultius
propers. Ara molts d'aquests plàstics estan barrejats amb la sorra a tots dos costats de
la Riera.
Aquests plàstics i aquesta zona hem pogut veure que a data d’avui encara no s’ha
netejat. És per aquest motiu que els hi preguntem:
- Si tenen previst netejar aquesta zona de la riera
- I si s'implicaran amb els nostres pagesos per ajudar-los a que no torni a passar.”
El Sr. Alcalde diu que ara començarà una ronda de precs i preguntes relacionats amb
l’Espai públic, tret d’alguna d’Economia, i qui donarà resposta és el Regidor d’Espai
públic, el Sr. Castillo.
El regidor delegat d’Espai públic, Sr. Castillo, diu que l’endemà de la rierada ja es van
retirar molts de plàstics, però que encara en queden molts. Que cada vegada que plou,
en surten més: tots aquells que van quedar soterrats i es van retirant de mica en mica.
Els dilluns, al fer la zona del Sobirans, es fa un repàs. S’ha anat a parlar amb tots els
pagesos de l’entorn per intentar que això no torni a passar.

15. PREGUNTA DEL GRUP MIXT PER CONÈIXER LES PROPOSTES DEL
GOVERN PER DINAMITZAR EL PETIT COMERÇ DEL NOSTRE POBLE.
El regidor Sr. Jiménez formula la següent pregunta:
“Des del grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de
maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt
presentem la següent pregunta per conèixer les propostes del govern per dinamitzar el
petit comerç del nostre poble.
El petit comerç és un instrument bàsic per cohesionar les nostres viles i ciutats, donen
vida i socialitzen el nostre poble. Al mateix temps és el sustent de moltes famílies,
ajuden a fer un desenvolupament social del conjunt del poble i contribueixen a canviar
el model econòmic global fent de la proximitat i l'atenció personal els valors més
preuats.
Malgrat això, a Arenys de Munt, el nostre comerç està patint. Les obres de soterrament
de la Riera van ser un cop important que els va fer perdre força clients i les darreres
obres al poble han estat un punt d'inflexió que està fent plantejar a força botiguers
tancar els seus negocis.
La crisi que estem vivint des del 2008 ha agreujat aquesta situació i hem pogut veure
com durant aquest temps unes quantes botigues han tancat.
Per evitar aquesta situació és determinant marcar i definir unes estratègies a curt, mig i

_____

llarg termini des de l'Ajuntament per promocionar el comerç local i que els ajudi a
recuperar-se i a tornar a la situació anterior al 2008. Molts altres pobles ho han
aconseguit.
És aquest sentit que els hi volem preguntar:
- Quina política tenen previst fer durant aquests 4 anys, més enllà de les inversions
al Mercat Municipal, per dinamitzar, promoure i activar el comerç a Arenys de
Munt?
- Com tenen previst ajudar als petits comerciants a recuperar-se de la crisi i les
obres que s'han dut a terme al poble?”
El regidor delegat de Promoció econòmica, Sr. Sánchez, diu que no pot respondre tal i
com voldria doncs la pregunta va adreçada al PAM, i no a aquest exercici o al següent,
sinó a llarg termini, i potser se li poden escapar coses. No és petit comerç el que cal
cuidar, sinó tota l’economia del municipi i no contraposar petit comerç i mercat o amb
la indústria, s’ha de veure tot com un global. En els propers 6 mesos acabaran de
configurar el PAM, i quan això estigui tindran oportunitat d’explicar-ho abastament.

16. PREC DEL GRUP MIXT PER POSAR MÉS LLUM AL CARRER AMADEU
VIVES.
El regidor Sr. Jiménez formula el següent prec:
“Des del grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de
maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt
presentem el següent prec per posar més llum al carrer Amadeu Vives.
Algunes veïnes se'ns han apropat per manifestar-nos la seva preocupació perquè el
carrer Amadeu Vives està poc il·luminat, especialment al seu inici. Molt més des que el
primer fanal que il·luminava l'inici del carrer ara s'ha enfocat cap a la Riera i no cap al
carrer, que era cap a on estava enfocat abans.
Aquestes veïnes estan preocupades perquè amb aquesta poca il·luminació podrien
entrebancar-se i caure.
Nosaltres hem pogut comprovar que amb aquest canvi d'orientació del fanal l'entrada
d'aquest carrer ha quedat bastant fosca amb gairebé 50 metres de carrer sense cap
punt de llum. A aquest fet li hem d'afegir que aquest carrer és bastant fosc ja que els
fanals hi són en trams de més de 20 metres entre ells, quan a molts altres llocs del
poble, l'Avinguda del Remei per exemple, entre fanals hi ha poc menys de 15 metres.
En aquest sentit els hi voldríem demanar:
- Que es canviï el fanal de l'entrada del carrer per un fanal de dos braços que pugui
il·luminar al mateix temps els dos costats, la Riera i l'entrada del carrer Amadeu
Vives.
- Que es posi algun punt de llum entre aquest primer final i el següent que està
encès, en que gairebé hi ha 50 metres.
- Que es plantegin millorar la il·luminació del carrer Amadeu Vives afegint-hi més
fanals o canviant la seva distribució.”
El regidor delegat d’Espai públic, el Sr. Castillo, diu que són conscients del problema, i
tenen un pressupost demanat i per tant, esperen en breu poder-ho resoldre.
El Sr. Alcalde diu que aquest problema estava detectat, i que sorprèn que qui va
apagar els llums dels fanals, ara en reclami més.

17. PREGUNTA DEL GRUP MIXT DE COM ÉS QUE ELS DOS LAVABOS
PORTÀTILS HAN ESTAT A CAN JALPÍ, DAVANT DEL MONUMENT A LA
INDEPENDÈNCIA, DES DEL 13 FINS AL 30 DE SETEMBRE.
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La regidora Sra. Sánchez formula la següent pregunta:
“Des del grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de
maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt
presentem la següent pregunta sobre com és que els dos lavabos portàtils han estat a
Can Jalpí, davant del monument a la independència, des del 13 fins al 30 de setembre.
El passat diumenge 13 de setembre es va celebrar el Vè Aplec per la Independència
per commemorar i recordar la Consulta que vam dur a terme el 13 de setembre del
2009.
Entre els diferents materials municipals que van utilitzar també hi havia dos lavabos
portàtils.
Passat l'Aplec es van retirar tots els materials, entarimat, taules, cadires, però el
lavabos no s'han retirar fins el dia 30 de setembre. A més, suposem que com a
producte d'algun acte vandàlic, van quedar tombats per terra, amb el deteriorament
que això els pugui haver implicat.
Atesa aquesta situació els hi volem preguntar:
- Com és que els lavabos portàtils no es van treure amb la resta de material
municipal?
- Per què es van deixar fins al dia 30 de setembre en aquest lloc?”
El regidor delegat d’Espai Públic, el Sr. Castillo, vol fer un petit aclariment, i és que
aquests lavabos són d’ús exclusiu per actes organitzats per l’Ajuntament i els cedeix a
les bredes, que són les que paguen la neteja del WC després de fer-los servir. En
aquest cas, per un error que encara no s’ha detectat, no va quedar clar qui els havia
de netejar i per tant, quan va ser detectat, l’ajuntament va procedir a contactar a
l’empresa de neteja i per això es va trigar més en la seva retirada.

18. PREC DEL GRUP PP SOBRE LES RESTRICCIONS HORÀRIES A
L’APARCAMENT SITUAT AL BELLSOLELL.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“El Grup Municipal del Partit Popular volem que es retiri la limitació horària per poder
estacionar vehicles a la zona d’aparcament de Bellsolell; sostenint que el
manteniment de la mateixa, no fa altra cosa que ser contraproduent per al comerç de
proximitat de la nostra vila, donat que les persones que vénen d’altres poblacions a fer
despesa a la nostra població no només tenen poc aparcament i poc optimitzat, sinó
que a més a més, els hi és imposada aquesta limitació horària per poder visitar o
realitzar consum d’oci a la nostra vila.
Prec: Demanem que procedeixi a anul·lar la decisió de tenir restriccions horàries a
l’aparcament situat al Bellsolell, pels motius exposats.”
El regidor delegat d’Espai públic, el Sr. Castillo, diu que la part que està amb limitació
horària, la que està més a prop de la carretera, està precisament amb la limitació per
afavorir la circulació de vehicles i per tant, l’afluència al municipi, tenint en compte que
la part posterior no té limitació.

19. PREC DEL GRUP PP PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES MENORS AL
CARRER DE LES FLORS PER TAL DE MILLORAR-NE LA CIRCULACIÓ.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“El Grup Municipal del Partit Popular demanem que es procedeixi a la restauració i/o
canvi del paviment del carrer de les Flors, es millori l’estat de les jardineres que estan
en la mateixa via, així com també es delimitin les places d’aparcament mitjançant les
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escaients marques viàries, essent la finalitat la d’oferir al vianant i conductor una millor
circulació per la citada via tot recollint les demandes fetes pels veïns a aquest grup
municipal.
Prec: Preguem es procedeixin a dur a terme les obres menors sol·licitades al més
aviat possible a fi de millorar la circulació per la citada via.”
El regidor delegat d’Espai públic, el Sr. Castillo, vol aclarir que arreglar el paviment
d’un carrer no és una obra menor, sinó força important. A més, s’està treballant en un
pla de mobilitat i un cop obtingut, es mirarà el lloc on millor intervenir.

20. PREGUNTA DEL GRUP PP PER CREAR UNA ZONA D’ESPERA AL
SEMÀFOR SITUAT A L’AV. JOAN XXIII.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“El Grup Municipal del Partit Popular demanem l’opció de crear una zona d’espera al
semàfor situat dins la proximitat del carrer Joan Carles XXIII a l’alçada de la ferreteria,
donat que aquesta és una mesura destinada els vehicles de dues rodes, molt eficaç
per prevenir accidents com es demostra a les ciutats i pobles que tenen habilitades
aquestes mesures de prevenció, afavorint tanmateix la circulació en una zona de tràfic
intens dins la població.
Pregunta: El Grup Municipal del Partit Popular demana si l’Equip de Govern està
disposat a materialitzar aquesta proposta? Quan creuen que es podria fer efectiva?”
El regidor delegat d’Espai públic, el Sr. Castillo, diu donarà una resposta més tècnica, i
és que un dels requisits per tal de fer aquesta zona d’espera per vehicles de dues
rodes és que el 25% dels vehicles que circulin per la via siguin ciclomotors, cosa que
no es dóna, i a més, que sigui en vies d’un sol sentit, que tampoc es compleix. Per
aquest motiu, no ho faran.

21. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LES VORERES DEL C/ AUSIAS MARCH
I LES ESCALES QUE DONEN A LA CTRA. SANT CELONI.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“El Grup Municipal del Partit Popular demanem que s’apliquin mesures per reparar les
voreres del Carrer Ausiàs Marc així com les escales que donen a la Ctra. Sant Celoni,
donades les nombroses queixes de l’estat de les mateixes rebudes per part dels veïns
i usuaris.
Pregunta: Quan creuen que es podrien procedir a les reparacions sol·licitades en els
trams malmesos? En el mateix sentit, quan creuen podrien almenys procedir a la seva
neteja i millora en llur manteniment, tant d’escala com de voreres esmentades?”
El regidor delegat d’Espai públic, el Sr. Castillo, diu que pren nota de la seva pregunta i
ho passarà als Serveis tècnics per tal de prendre les mesures adequades per a la seva
resolució.

22. PRECS I PREGUNTES
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, demana la paraula i diu textualment:
“Volem afegir en aquest punt algunes consideracions sobre GUSAM, atès que se n’ha
parlat en aquest Ple en més d’un punt de l’ordre del dia. Agraïm que s’hagi facilitat la
informació econòmica i aprofitem també l’ocasió per felicitar l'acord del govern
d'ampliar fins a 10 conselleres el seu Consell d'administració incorporant-s'hi les
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proposades pels grups polítics de l'oposició. Però entenem que amb això no n'hi ha
prou si aquestes no poden fer de representants dels seus grups polítics. En el primer
consell on estava convocada la nostra representant se li va demanar que signés un
compromís anomenat de “confidencialitat” que nosaltres creiem que és més aviat
d'"opacitat". El document diu literalment "guardar secret de les deliberacions del
Consell d'Administració" i de "les informacions, dades, informes o antecedents que
conegui per raó de l'exercici del càrrec".
Certament la legislació mercantil preveu aquestes obligacions de "confidencialitat" en
els consells d'administració d'empreses privades per protegir el capital que aquestes
han aportat de la "competència". Però aquí estem en una empresa 100% pública, ens
instrumental de l'ajuntament per prestar serveis bàsics a la comunitat. On els veritables
propietaris de la societat són cadascuna de les veïnes del poble, les quals, segons el
compromís d'"opacitat" no poden conèixer el sentit de les deliberacions de les seves
representants. Incomprensible.
Com a ciutadanes no podem saber qui ha defensat que es decideix repercutir la
pujada del preu de l'aigua del Consell comarcal només a la tarifa dels consums bàsics
i no a les de consums sumptuosos? Com a ciutadanes no tenim dret a conèixer els
informes que plantegin els costos de diverses inversions necessàries per la xarxa i que
potser signifiquin un increment de les tarifes, per poder prioritzar quines inversions
volem fer, i transmetre-li a la nostra representant?
Considerem incomprensible que es vulgui mantenir aquesta inèrcia tant poc
transparent mentre que per altra banda parlem tant sovint d’un ajuntament transparent.
Per què no emmirallar-se en el model públic d'aigües de París on els consells
d'administració són participatius i públics (fent pública la informació abans de la presa
de decisió per poder participar realment en aquesta)? No, enlloc d'això hi ha
conselleres que prefereixen demanar a la nostra consellera que si no "pot" signar el
compromís de confidencialitat, que deixi de ser consellera.
I el seu argument gira entorn de la protecció de dades de caràcter personal. Nosaltres
també estem d'acord en garantir aquesta protecció, per descomptat! Però això no pot
ser excusa per guardar secret d'altres elements que no tenen res a veure amb les
dades de caràcter personal protegides per la Llei de protecció de dades, ni les
deliberacions, ni les informacions, dades, informes o antecedents estan protegits per
aquesta Llei.
Per tant, els preguem que retirin aquest compromís de confidencialitat i que es creï un
grup de treball per tal d'estudiar com articular el model participatiu d'aigües de París a
GUSAM.
Temporalment també preguem que les conselleres proposades per cada grup polític
tinguin el mandat d'actuar com a representants dels respectius grups i que aquests
gestionin la seva representativitat com considerin convenient. I que les persones
nomenades com a representants de la ciutadania hagin de retre comptes de la seva
participació al Consell d'Administració de GUSAM davant del consell de poble.
També preguem que es pengin a la web del SINAC les dades sobre les analítiques
d'aigua de la xarxa municipal. Les darreres dades penjades són del 2011, contravenint
les obligacions d'informació del Decret 140/2003 de 7 de febrer, pel que s’estableixen
els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.”
El Sr. Alcalde diu que ha plantejat una reflexió i una sèrie de preguntes concretes que
caldrà resoldre en el proper Ple.
El regidor Sr. Sánchez diu que donaran resposta, però que deixa ja clar que no es
retirarà l’obligació de signar aquest document de confidencialitat, doncs hi ha
transparència però hi ha temes en els que, per la seva sensibilitat, caldrà mantenir el
deure de confidencialitat, així com les intervencions i les diferents deliberacions que
facin els consellers. Això no vol dir que els acords no s’expliquin, i tampoc els debats
previs, com per exemple, el tema de la tarificació de l’aigua, doncs això ja es fa i a més
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es porta al Ple per a la seva aprovació. Però hi ha una Llei de protecció de dades que
s’ha de respectar, així com diverses deliberacions que poden tenir efectes en el
desenvolupament posterior del tema. I creu que tothom pot tenir sentit comú per poder
diferenciar on hi ha confidencialitat i on no, doncs no és voluntat de fer opacitat, sinó
tot el contrari.
El Sr. Alcalde diu que la pregunta ha estat resposta directament.
El regidor Sr. Jiménez vol agrair la resposta que ha donat el regidor Sr. Sánchez en
relació amb la pregunta que va quedar pendent del darrer Ple, doncs està molt
treballada.
Afegeix que la seva preocupació pel comerç no és pel comerç d’un carrer, sinó pel
conjunt del comerç. També pensen que és un error contraposar als comerciants amb
altres activitats que pugui arribar a beneficiar a altres comerciants i als botiguers.
Pensen que el mercat municipal ben gestionat pot ser una bona locomotora per la
resta de comerços / botigues del municipi. La intenció no era confrontar diversos
comerços, sinó que volen beneficiar al sentit comercial de tot el poble.
La regidora Sra. Ballester diu textualment: “Ens sap greu que aquesta qüestió s’hagi
d’abordar al final del Ple, quan ja se’ns fa tard i portem molt temps debatent. Creiem
que mereix ser tractada amb més espai i per això emplacem al regidor Sr. Sánchez a
tractar més en profunditat els nostres precs al respecte.”
El Sr. Alcalde agraeix que busquin un altre moment per aclarir i debatre aquest tema.
No hi ha més intervencions del públic, ni ràdio ni xarxes socials.

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