AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT

ACTA NÚMERO 12/16
A la vila d’Arenys de Munt, essent les setze hores del dia trenta-u d’octubre de dos mil setze, es
reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública extraordinària i urgent 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, i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluís 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.
S’excusa la regidora Na Marta Roser de la Iglesia i Formatger.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a tothom i comenta que avui, l’últim dia d’octubre, està el
consistori en ple i dos persones en el públic, aprofitant per saludar-los així com també als oients,
en aquest Ple extraordinari amb un únic punt en el ordre del dia que s’hauria d’haver fet dijous
passat, però per un defecte de forma es va haver de desconvocar i ara es realitza.

Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre del
dia:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.
El Sr. Alcalde diu que per motius de defectes de forma en la convocatòria del Ple extraordinari
pel darrer dijous, s’ha hagut de convocar ara.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, indica que no era possible deixar el Ple extraordinari
pel proper dijous per motiu de calendari, doncs les ordenances fiscals han d’haver estat enviades
a publicar en la seva versió definitiva abans del 23-12-2016 i, calculant els terminis, amb la
possibilitat d’haver de donar resposta a les al·legacions presentades, no es podia demorar més,
tot tenint en compte que des del 3-10-2016 els terminis per dies tenen en compte únicament els
hàbils, excloent els dissabtes.
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, saluda als oients i indica que el Ple es realitza
avui perquè ells van presentar una instància per cancel·lar-lo. Però avui, se’ls ha tramés
documentació i, per tant, no es podia tampoc treballar, i per aquest motiu votaran en contra de la
urgència. Consideren que el Ple s’hauria de poder fer en un dijous com si fos ordinari, malgrat
que ells tenien informació no oficial de fer la convocatòria extraordinària des del 7-10-2016.
El regidor Sr. Jiménez, com a regidor no adscrit, diu textualment: “Nosaltres també votarem en
contra de la urgència d’aquest Ple perquè entenem que no hi ha motius perquè sigui ‘urgent’.
Tenim dubtes respecte el que ha explicat el regidor d’Economia sobre el tema de si els dissabtes
són dies hàbils o no són dies hàbils. Perquè fins ara sempre havia estat un període d’un mes
d’exposició pública. I un mes d’exposició és un mes d’exposició. No fa falta que es comptin els
dies hàbils o no hàbils.
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
I si és un mes d’exposició pública, si s’han d’aprovar les ordenances i entrar en vigor abans de
l’1 de gener, des del 31 d’octubre a l’1 de gener hi ha dos mesos. Faltant dos mesos pensem
que, fins i tot, encara teníem una mica més de marge perquè no fos un Ple extraordinari urgent.
I també volem destacar que en el Ple extraordinari que vam demanar des dels grups de
l’oposició per parlar sobre el tema d’aquella enquesta que havien fet els botiguers, un dels
motius que ens va dir la regidora Ballester per no justificar aquell Ple extraordinari era que això
tenia un cost pel poble, que costava uns diners. Bé, nosaltres ens plantegem si aquest Ple costa
o no costa diners. Avui és un Ple extraordinari urgent en el que també tenim costos de
treballadors, funcionaris, tenim costos de regidors. De tant en tant, s’han de fer Plens
extraordinaris i la democràcia també és això: poder fer Plens extraordinaris sense justificacions
sobre costos que puguin donar peu a impedir aquests Plens extraordinaris.
Tot i així, sí que ens agradaria que, abans de fer la votació, ens expliqués el tema aquest dels
dies hàbils i dels dies no hàbils. Perquè entenem que encara i així estem dins dels tempos i dins
dels marges i que no feia falta fer un Ple extraordinari urgent per aprovar les ordenances.”
El regidor Sr. Sánchez exposa que la publicació ha de ser mínim de trenta dies, i des del dia 3
d’octubre, els dies són hàbils i no compten els dissabtes. I com l’expedient no era complet, es va
voler tornar a fer la convocatòria per evitar que fos impugnat justament per aquest motiu.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Agraeixo l’explicació que ens ha fet el regidor Sànchez.
Dir que per nosaltres també és correcte fer un Ple extraordinari per aprovar les ordenances, com
fer un Ple extraordinari només per parlar del pressupost. Entenem que la importància que tenen
aquests punts en la gestió municipal anual són cabdals i val la pena que puguem tenir un Ple
concret per ells.
Malgrat això, entenem que la urgència no s’hauria hagut de produir, si tot ho haguéssim planificat
amb una mica més de temps o si no hi hagués hagut algun d’aquests error en la convocatòria del
Ple extraordinari.
Per tant, continuarem votant en contra de la urgència, gràcies per l’explicació, ara entenem una
mica més el motiu de convocar-lo d’aquesta manera, però no estem en contra que hi hagi un Ple
extraordinari per parlar d’ordenances.”
Posada a votació la urgència de la convocatòria, s’aprova la mateixa per sis 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, i els regidors En Àngel Castillo i
Vallcorba i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez i, dels grups ERC, PSC, i CUP; una
abstenció, del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP; i cinc vots en contra, dels
regidors 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, del grup CIU i com a
regidors no adscrits.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
PER A L’EXERCICI 2017.
El Sr. Alcalde diu que aquesta proposta de modificació de les ordenances, des de la regidoria
d’Economia, pensa, que s’ha treballat abastament amb tots els grups municipals que han volgut
participar i fer-hi les seves aportacions, així com han demanat els seus aclariments. Proposta
que pretén arribar a un llindar de fiscalitat més justa, que hi ha unes taxes que s’augmenten
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lleugerament, però com bé s’ha explicat en els grups de l’oposició, també va acompanyat d’una
política fiscal, de manera que les classes més desfavorides tinguin uns avantatges a l’hora a
arribar a poder tenir bonificacions a determinades taxes municipals. Tot plegat és fruit d’un treball
exhaustiu, que no s’havia fet mai en aquest ajuntament, i que també es va explicar en el Consell
del Poble, amb una comparativa de la gestió d’aquests assumptes amb els municipis de la
comarca. Saber on està Arenys de Munt amb comparació amb tota la resta de municipis de la
comarca. Pel que fa a la qüestió dels terminis, d’anar sempre amb presses, informa que el dia 2,
que serà el primer dia hàbil de novembre, començarà la persona que va guanyar la plaça
d’Intervenció. I així es cobrirà la plaça que des del mes d’abril només hi havia un interventor en
un terç de la jornada i, per tant, molts temes s’encallaven a Intervenció. Ara, els expedients
seguiran el ritme que els correspon, i potser tampoc serà l’òptim, doncs hi ha temes encallats.
Indica que és un dels plens importants, doncs a partir del que es dibuixa com l’escenari de
recaptació per a l’any 2017, el pressupost que esperem aprovar el mes que ve, tindrà una
orientació que volem més social i més progressista per Arenys de Munt. Aquestes ordenances
estan alineades amb aquesta dinàmica de treball del Govern municipal, que vetlla per assolir els
objectius que s’ha compromès amb la ciutadania d’Arenys de Munt. Dóna la paraula al regidor
delegat d’Economia, Sr. Sánchez, que és qui s’ha treballat i liderat tot aquest tema.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, exposa que no és el Ple que desitjaria, doncs en un
ple en temps i forma es podria fer una explicació més extensa, però farà quatre referències
resumidament, atès que en el Consell del Poble ja va fer una llarga explicació dels motius dels
canvis de les ordenances fiscals i, bàsicament, perquè toquem l’IBI i l’Impost de vehicles. Una de
les primeres coses és explicar perquè ho fem. Exposa que la recaptació d’Arenys de Munt és
baixa en comparativa amb altres municipis en similars característiques, i en canvi, presta els
mateixos serveis. El marge de maniobra per no incrementar ingressos i mantenir la despesa s’ha
anat reduint, i les despeses es preveuen que s’aniran augmentant, doncs l’Ajuntament d’Arenys
de Munt té mancances, com ara les estructurals, de personal, doncs es continuen prestant
serveis i només s’ha incrementat el personal en la mesura en què la normativa ho permet.
Arenys de Munt és el municipi que fa més esforç per càpita en temes de Capítol I i serveis
(només queda igual que Arenys de Munt, Vilassar de Mar, que té més població). Només podem
fer dues coses: la decisió és o bé deixem de prestar certs serveis, o bé, posem més recursos per
a poder-los prestar. Així, es valoren serveis que no es volen renunciar: escola bressol, servei de
neteja (que es pot externalitzar o no), servei de formació d’adults, tenim una sistemàtica
d’ajuda/col·laboració amb les entitats, dos pavellons, piscina municipal, etc.. Tenim uns serveis
que, en alguns casos, es demostra que estan infradotats. Des de fa anys s’està fent un exercici
d’eficiència econòmica amb la despesa corrent per poder prestar els serveis i cada cop hi ha
menys marge de maniobra, per tant cal fer una revisió dels ingressos. En l’enfoc que va donar en
el Consell de Poble sobre els ingressos, va parlar de la necessitat que es té de demanar
préstecs per fer inversions. Ens els propers anys caldrà fer inversions, de mitjana, d’un milió
d’euros perquè Arenys de Munt sigui un municipi modern (en instal·lacions, infraestructures,
enllumenat, via pública...) Actualment, aquestes inversions es financen bàsicament amb els
ingressos corrents, que serveixen per pagar despeses corrents i bancs. Actualment 800.000
euros els dediquem a pagar amortitzacions i interessos bancaris. Malgrat que, des d’un punt de
vista tècnic, complim amb els paràmetres marcats per la gestió del pressupost, és evident que si
dediques un milió d’euros en inversions i només pots finançar 40.000 euros amb recursos propis,
és un problema. Per tant, si volem fer obres i poder-les contractar a partir de l’1 de gener sense
esperar que ens arribin préstecs, si la voluntat és tenir cada cop menys dependència bancària, si
volem tenir més capacitat econòmica per afrontar les possibles incerteses que podem trobar en
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el futur i futurs creixements del capítol de personal que tard o d’hora arribaran, no queda més
remei que començar ara. Començar ara suposa revisar les ordenances fiscal que donen més
solidesa tributària: l’IBI i l’Impost de vehicles.
També cal tenir en compte una altra qüestió. L’ajuntament d’Arenys de Munt no pot augmentar la
pressió fiscal més enllà de la capacitat econòmica de les famílies que viuen a Arenys de Munt.
Per tant, el que es proposa amb aquesta revisió de les ordenances fiscals és un augment
relativament baix, ajustat a la capacitat econòmica de les famílies del poble.
En quant a l’IBI, actualment està un 23% per sota de la mitjana del Maresme. I de l’Impost de
vehicles estem un 11% per sota. Proposem augmentar la capacitat recaptatòria de l’ajuntament
per finançar el que ja s’ha comentat, per tenir una sostenibilitat financera en el futur amb un
impacte molt favorable a futurs governs, mani qui mani, que tindran més capacitat per tirar
endavant els projectes, serveis, etc.
Tant en l’IBI, com amb l’Impost de vehicles, proposem mantenir-nos en una pressió fiscal
relativament baixa. L’evolució esperada (2017 - 250.000€ extres per poder dedicar a inversions)
és que a l’any 2019 hi hagués 400.000€ per a inversions, i reduint les despeses dels bancs, es
podran destinar a despesa corrent.
Com a regidor d’Economia no li agrada haver de pujar els impostos, però s’ha d’encarar aquesta
opció. En els intercanvis d’informació que s’ha tingut amb els regidors de l’oposició, aquesta
decisió s’ha vist correcta. I algunes de les propostes presentades s’han pogut incorporar.
Abans de resumir com queden aquestes ordenances fiscals, posa en valor les propostes del Sr.
Jiménez i la Sra. Sánchez, les quals ha considerat molt correctes, i malgrat que no comparteixen
la idea de pujar impostos, de cara a l’any vinent, en la mesura en la que la normativa ho permeti,
s’estudiarà poder aprovar coeficients diferents segons els usos de l’habitatge. Una altra proposta
era donar recursos a aquelles persones que no puguin pagar l’IBI, i aquesta s’estudiarà doncs
cal donar aquesta mena d’ajuts, i anirà en la línia de la normativa municipal respecte aquests
ajuts. Es crearà una bossa social per ajudar a pagar aquests IBI’s. Respecte l’Impost de
vehicles, valora la proposta respecte els ciclomotors i els vehicles que consumeixen menys o
tenen menys cavalls fiscals. Respecte l’aula de música, o amb altres àmbits, en preus públics,
valorarà de cara al 2018 l’aplicació de tarifes més socials.
Respecte les propostes dels regidors de CIU, si bé aquest grup municipal ja ha manifestat que
no els sembla bé l’increment d’impostos, que prefereixen un augment esglaonat, el regidor
explica que el Govern no vol fer augments esglaonats dels impostos, sinó que s’ha de començar
ara, el 2017. Pel que fa a les diverses propostes que CIU ha exposat, com ajudes a
professionals que fan servir els vehicles per la seva feina, doncs s’aplicarà una bonificació;
també es valorarà aplicació de tarifes socials per temes d’IBI.
Respecte les propostes del PP, s’han treballat algunes propostes, algunes d’elles que ja es
poden aplicar pel 2017. Una d’elles és la tarifa d’aigua, amb la seva revisió per incloure les
propostes ja aprovades en aquest ple a proposta de CIU i també per la proposta de PP, que s’ha
de treballar amb detall, de preus més econòmics per ús d’aigua no potable per rec de jardins de
les urbanitzacions, etc. És una necessitat que s’ha dit i que estan disposats a treballar-la.
Respecte la transparència, vostès plantegen que el pressupost municipal es pugui entendre
millor, que sigui més fàcil fer-ne el seguiment i la fiscalització, etc. Diu que assumeix el
compromís. Entrada de registres, gestor d’expedients, ens vam comprometre en aquest Ple a
fer-ho i també assumeixen aquest compromís.
Sobre l’aula de formació d’adults, s’ha assumit el compromís de fer tarifes considerant una
tarifació social. No estan tant en la línia respecte les propostes de la brossa, malgrat sí que es
poden plantejar millores en les zones de contenidors. Respecte els majors de 65 anys, hi ha la
proposta de la targeta de transport per aquells que ho necessitin i en el procés participatiu hi està
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inclòs. I les propostes per les taxes d’animals, també es poden estudiar pel pressupost 2017.
Seguidament, enumera una a una les ordenances fiscals que es modifiquen i exposa en quins
aspectes:
Ordenança
Fiscal
número 1

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES

Pujada del coeficient que permetrà tenir més
recursos. 224.000 € esperen de millora de
recaptació. També es crearà la bossa social.
S’amplia la bonificació en les famílies nombroses. Es
penalitza els habitatges desocupats.

Ordenança
Fiscal
número 2

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA

Pujada molts selectiva. Hi ha més trams que baixen
que no pas que pugen.

Ordenança
Fiscal
número 4

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE INCREMENT
DE VALORS DE TERRENYS DE NATURALESA
URBANA

Hi ha una adaptació a la normativa.

Ordenança
Fiscal
número 6

REGULADORA DE LA TAXA DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS

Afegim uns certificats i compulses que no estaven
previstos. Els volants no es cobren.

Ordenança
Fiscal
número 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 deroga la taxa d’animals. Per tenir un animal
censat ja no es cobrarà, aquest 2016 ha estat l’últim.
S’ha arribat a la conclusió que aquesta taxa és una
barrera perquè la gent censi el seu animal de
companyia. Volen que es censi, no recaptar.

Ordenança
Fiscal
número 16

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

S’actualitza la piscina municipal amb una taxa per
casals.

Ordenança
Fiscal
número 17

REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIONS
PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL S’ha estudiat el tema caixers automàtics dels bancs.
DOMINI PÚBLIC LOCAL

Ordenança
Fiscal
número 18

REGULADORA DE LA TAXA PER LES LLICÈNCIES
D’ACTIVITATS AMBIENTALS I D’ACTIVITATS
RECREATIVES I ESPECTACLES PÚBLICS, I LES
Es modifica l’article 2.
COMUNICACIONS D’ACTIVITATS AMBIENTALS I
D’ACTIVITATS RECREATIVES I ESPECTACLES
PÚBLICS I INNOCUES

Ordenança
Fiscal
número 22

REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Per facilitar les contribucions especials de l’any
vinent, s’ha deixat fora el tema de l’obligatorietat de
la garantia, perquè sigui més àgil la seva aprovació.

Ordenança
número 25

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI
D’ACTIVITATS FORMATIVES

S’ha actualitzat amb la gestió que està portant a
terme, a partir d’ara, GUSAM.

Ordenança
número 29

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

Inclou el preu per un nou servei, que és 4€/dia per
usuari lactant.

Abans de llegir la part expositiva d’aquesta proposta que portem avui a Ple, vol dir que si bé no
és agradable haver de pujar impostos, informa que el rebut anual de mitjana d’un vilatà d’Arenys
de Munt, que es relativament baix comparat amb la majoria de municipis del Maresme i la
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majoria de municipis de la província de Barcelona, s’incrementaria l’any 2017 en 36€/any
respecte l’any 2016.
Seguidament, llegeix, resumidament:
“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.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la
seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, 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.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb
les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 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 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Per tot l’exposat i vista la Memòria de l’Alcaldia, previ informe de la Intervenció municipal, es
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents, la modificació de
l’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE
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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 2017 i següents, la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, segons figuren a l’Annex d’aquest acord del
qual forma part a tots els efectes legals:

Ordenança Fiscal número 1

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Ordenança Fiscal número 2

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA

Ordenança Fiscal número 4

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS DE
TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Ordenança Fiscal número 6

REGULADORA DE LA TAXA DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Ordenança Fiscal número 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

Ordenança Fiscal número 16

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

Ordenança Fiscal número 17

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

Ordenança Fiscal número 18

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

Ordenança Fiscal número 22

REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents la modificació de les
Ordenances dels preus públics que a continuació es relacionen, segons figuren a l’Annex
d’aquest acord del qual forma part a tots els efectes legals:
Ordenança número 25

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ACTIVITATS
FORMATIVES

Ordenança número 29

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ESCOLA BRESSOL

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2017, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè.- 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 i de les Ordenances
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de preus públics, 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.
Sisè.- 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.”
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
El regidor Sr. Tarrés, en representació del grup municipal CIU, diu textualment: “Gràcies Sr.
Alcalde. Bona tarda i bona castanyada a tothom.
Referent al punt de l’ordre del dia, el nostre grup municipal ja ha deixat clar en més d’una ocasió,
que no era el millor moment per una pujada d’impostos, per diverses raons.
Per començar, perquè malgrat que la situació econòmica potser no és tant desfavorable com en
anys anteriors. La situació econòmica actual no és per tirar coets. Una pujada dels tributs locals
suposa menys renda disponible pels ciutadans, la qual cosa repercuteix negativament al
consum, que és un dels factors a tenir en compte si es vol reactivar l’economia. Una situació que
han entès altres ajuntaments, com per exemple el del Prat de Llobregat o Rubí, on han congelat
la pujada dels impostos per a l’exercici 2017. Curiosament, aquests dos municipis estan
governats pel Partit Socialista de Catalunya.
Però no només això, un dels arguments de l’equip de govern és que amb una major recaptació
impositiva podrem reduir la dependència que tenim amb l’endeutament bancari. I és cert, com
també és cert que el rati d’endeutament de l’Ajuntament no és preocupant, sobretot si el
comparem amb temps pretèrits. El rati d’endeutament total de l’exercici 2015, els últims comptes
generals aprovats, era del 50,4% i si complim amb el nou pla econòmic financer que hem
aprovat aquest any, pel 2017 la previsió és que aquest rati disminuís fins el 38,7%.
Però més enllà d’aquestes consideracions prèvies, el que ens hem de preguntar és, pugem els
impostos: per a què? I bàsicament, l’argument que ens dóna l’equip de govern és que volen
disposar de més recursos propis per a inversions. D’acord, però en quines inversions? Es
refereixen a inversions com les que van fer per al mercat municipal, on han aconseguit que cada
cop hi hagi menys “paradistes”? Inversions com el tram urbanitzat de la Riera on encara hi ha
menys places d’aparcament de les que hi havia abans? Inversions com el camí de Lourdes,
sense consultar als veïns, on posteriorment s’han tingut de realitzar “pedaços” per intentar
arreglar els “nyaps” que s’havien fet? Sincerament, per aquest tipus d’inversions potser és millor
que no disposin de més recursos.
Tot i així, amb la nostra bona voluntat i creient-nos les paraules del regidor d’Economia a l’últim
debat de la Ràdio Municipal d’Arenys de Munt, on expressava la seva voluntat d’arribar a un
consens amb les altres forces polítiques, vam acudir a la reunió amb l’equip de govern per tal
d’arribar a un consens, com ja havíem aconseguit l’any passat. Agraïm al regidor d’Economia la
informació que ens va facilitar sobre el que pensaven portar al Ple, sobretot tenint en compte que
no ens han convocat a cap Comissió Informativa. Però quan es referia a consens devia ser amb
les seves sòcies de govern, que al dia del debat de la ràdio encara no sabien quina proposta
sobre les ordenances fiscals pel 2017 hi havia sobre la taula. Perquè pel que fa als partits de
l’oposició, o almenys pel que respecte al nostre grup municipal, de voluntat de consens ben
poca, per no dir inexistent. Per començar, si hi havia voluntat d’arribar a un consens amb totes
les forces polítiques, ja anàvem malament de temps. S’havia d’haver començat a parlar-ne al
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Juny o Juliol i no a principis de Setembre. Suposem que com ara l’equip de govern té majoria
absoluta al Consistori, arribar a un consens amb l’oposició ja no és prioritari.
Però parlem de les propostes del nostre grup. Com ja hem manifestat altres vegades, entenem
que les ordenances fiscals van lligades amb els pressupostos. És per això, que la nostra
proposta englobava ordenances fiscals i pressupostos com un “pack” indivisible. Tot i no està
d’acord amb la pujada d’impostos, com he dit anteriorment, si volem incrementar la pressió fiscal
als ciutadans és important saber a què es destinarà aquesta major recaptació impositiva. O sigui,
en què ens gastarem els diners. Que, per altra banda, correspon a l’oposició vetllar pel bon ús
dels recursos de l’Ajuntament, i que les possibles ineficiències de l’equip de govern no les facin
pagar als ciutadans amb una pujada dels impostos.
Avanço que les nostres propostes d’inversió pels pressupostos, o no es van acceptar o se’ns va
dir que ja s’estudiaria. Deixem pel Ple de pressupostos, les propostes concretes que vam aportar
i em centraré només amb les propostes que fan referència a les ordenances fiscals.
Hem fet propostes molt concretes, com la bonificació de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica, per les persones físiques que en facin ús professional, com va fer el seu dia
l’Ajuntament de Gironella. Malauradament, no s’ha trobat la manera de canalitzar-ho a través de
la Llei d’hisendes locals, i en tot cas, s’estudiarà la possibilitat que pugui entrar via subvenció.
Una altra mesura que hem aportat, és una taxa per la neteja de boscos com ha fet l’Ajuntament
de Castellví de Rosanes (el Baix Llobregat). Destinant aquests recursos per mantenir net el
sotabosc i crear unes franges de seguretat que dificultin l’avanç del foc en cas de declarar-se un
incendi. Així com retirar les restes vegetals procedents de la poda o neteja forestal. Per altra
banda, mantenir el bosc net ajuda a evitar plagues com la de l’escarabat “Tomicus” que tant
castiga a les nostres pinedes. Mesura que no se’ns ha acceptat perquè s’ha de fer-ne un estudi i
en tot cas ja s’aprovarà més endavant.
Centrem-nos ara en les mesures que ens proposa l’equip de govern per a les ordenances fiscals
del 2017. No entrarem a valorar les modificacions de les taxes o preus públics, tot i poder-hi
estar més o menys d’acord, degut a què l’impacte econòmic és d’importància relativa. Però sí
que explicarem breument el nostre posicionament pel que fa a les variacions que es volen dur a
terme en referència als tributs locals.
Els tributs locals que es modifiquen són l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, on hi ha
modificacions a l’alça i a la baixa depenent de la categoria i els cavalls fiscals, que tot i
representar una pujada de la pressió fiscal a l’agregat de l’impost, trobem positiu que es facin
reduccions a vehicles destinats a l’activitat econòmica com els tractors o autobusos. Sobretot
després que no es pugui aplicar la bonificació que nosaltres havíem plantejat. No és una pujada
molt considerable i si com diu l’equip de govern aquesta major recaptació és per destinar-ho a la
via pública no serem nosaltres qui ens hi oposarem. A veure si es veuen els resultats aviat, i no
passa com el famós “pla de xoc” per la neteja viària, que de moment brilla per la seva absència.
I l’altre tribut local és l’IBI, que suposa un terç dels ingressos pressupostats per l’exercici 2016, i
que per tant, és l’impost que realment té una capacitat recaptatòria considerable. Ja vam advertir
que quan l’equip de govern parlava de pujar els impostos, un d’ells i el que segur que acabaria
pujant és l’IBI, i que la pujada seria considerable. Malauradament, els nostres pronòstics s’han
complert.
L’equip de govern ens proposa una pujada de l’IBI, gens menyspreable, del 7,58%. Incrementant
el coeficient impositiu que grava el valor cadastral, del 0,66 al 0,71. Una pujada que considerem
excessiva, però que a més a més, suposa tornar al coeficient que teníem a l’any 2015. O sigui,
que l’any passat es baixa el coeficient 5 punts percentuals pel 2016 per tornar-los a pujar al 2017
i quedar-nos allà mateix. Això posa en evidència, un cop més, la manca de planificació de l’equip
de govern, que ja hem denunciat altres vegades.
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A més a més d’aquesta pujada del coeficient, l’equip de govern vol establir un recàrrec del 50%
pels habitatges d’ús residencial desocupats. Com si per si sol l’IBI no fos un impost ja prou
confiscatori, ja que grava el patrimoni sense tenir en compte els ingressos dels titulars de
l’immoble. A més a més, suposa una discriminació negativa a la llibertat que té cada propietari a
destinar l’ús de la seva propietat privada al que cregui més convenient.
Però la pujada no només serà pels que tenen immobles desocupats, sinó per a tothom. Fins i tot
pels que tenen dificultats per arribar a finals de mes. És per això, que l’equip de govern té
previstes unes bonificacions per famílies nombroses i unes subvencions per l’IBI, via
pressupostos, que ajudi a les famílies amb pocs recursos.
Ens sembla molt bé que s’ajudi a les famílies més necessitades, però ens agradarà veure com
pensen instrumentar aquesta subvenció a l’IBI. Sense entrar en detall, la sentència del Tribunal
Suprem de 19 de maig de 2014, diu clarament que els ajuntaments no tenen competència per
incloure subvencions a la gestió de l’IBI i fa referència a l’article 9.1 de la Llei d’hisendes locals,
on diu que no es podran reconèixer més beneficis fiscals en els tributs locals que els
expressament previstos a la norma en rang de llei.
Senyala també que, ja que és un tribut directe de caràcter real que grava el valor del bens
immobles, no és acceptable la intromissió d’elements aliens, i menys intentar disfressar una
bonificació amb el nom de subvenció vulnerant el principi de reserva de llei.
D’altra banda, tampoc creiem que a l’equip de govern li importi gaire si es “salta” la llei, com ja
van fer de forma barroera i poca traça amb l’aula cultural, tot i l’informe negatiu d’Intervenció.
Tot i així, buscant l’ànim de consens, encara que fos en forma d’abstenció, hem intentat arribar a
un acord amb l’equip de govern per tal que la pujada d’IBI no fos de cop l’any vinent, sinó de
forma esglaonada, que seria aproximadament una pujada del 2,53% durant 3 anys. La filosofia
d’aquesta idea, salvant les distàncies, va en consonància amb la possibilitat de fraccionament de
les contribucions especials de la urbanització de la Riera en 5 anys que ha ofert l’equip de
govern als obligats tributaris. Novament hem obtingut un no per resposta, demostrant una altra
vegada la manca de voluntat de consens de l’equip de govern.
Potser encara algú pot pensar que com estem a l’oposició ho trobem tot malament, i que per
aquest motiu podem perdre la credibilitat. Doncs bé, cap problema, mirem que opina algú que en
aquests moments estigui a govern. És per això, que hem anat a buscar una moció del grup ERC
per rebaixar el rebut de l’IBI, que va presentar al Ple del 2 d’abril del 2009.
Entre altres coses deia: “Atès que l’augment del tipus de l’IBI del 0,72 al 0,79 suposa un
increment molt per sobre del raonable per a la immensa majoria de veïns i veïnes d’Arenys de
Munt. Ciutadans que pateixen molt directament les conseqüències de l’aturada econòmica.”
Completament d’acord, justament una pujada de 5 punts percentuals com els que hi ha ara.
Segueix: “Atès que des d’Esquerra entenem que sí cal apujar l’IBI, donada la precària situació
financera de l’Ajuntament, s’ha de fer esglaonadament mitjançant una política fiscal lligada a una
gestió rigorosa del pressupost municipal”, i continua “Des del Grup Municipal d’ERC considerem
que és possible fer una revisió d’aquesta pujada del tipus d’IBI i minimitzar el seu impacte
compensant l’augment del rebut en concepte d’IBI per aquest any 2009 i aprovar increments de
l’IBI esglaonadament, si les finances locals així ho requereixen, en els propers dos anys, 2010 i
2011.” Justament el que hem proposat nosaltres, una pujada de l’IBI esglaonada en 3 anys.
I segueix: “Atès que per iniciativa popular, s’ha iniciat una recollida de firmes per tal que
l’ajuntament rebaixi la pressió fiscal en concepte d’IBI als veïns d’Arenys de Munt. La ciutadania
li costa entendre com es pot abaixar el tipus impositiu en 4 punts -del 0,76 al 0,72- i l’any
següent, augmentar-ho al 0,79.” Coincidim plenament, una manca de planificació com hem
denunciat al principi de la nostra intervenció.
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Tot i així, entenem que algú encara pugui pensar que la situació del 2009 respecte avui és
diferent i tindrien raó. Però l’única diferència és que el portaveu d’ERC al 2009 estava a
l’oposició, i a dia d’avui, és l’actual alcalde d’Arenys de Munt. Tret d’això, tots els arguments
defensats aquell dia pel Sr. Rabasseda són plenament vigents a dia d’avui. Per aquests motius i
tots els altres que hem exposat anteriorment, el nostre posicionament a la proposta d’aprovació
de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017 serà en contra.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que vol fer menció de l’acord amb el que va parlar
amb el Sr. Sánchez, doncs sabia que aquetes ordenances s’aprovarien sí o sí. Llavors només
van debatre el sentit del vot, que ja va dir que seria en contra, per divergències amb l’equip de
govern i també per les formes de tractament de l’equip de govern. Però sí volia arribar a trobar la
pedagogia per un treball en comú, doncs quan es fa política es fa per treballar no només per les
teves sigles, sinó pels ciutadans. En aquesta línia, s’explicarà, exposant que s’abstindrà en el
vot. A continuació, diu textualment: “El Grup Municipal del Partit Popular primer vol fer una
menció d’agraïment a tots els vilatans d’Arenys de Munt per la paciència que han tingut a la falta
de govern a nivell Nacional i les conseqüències que això representa en l’àmbit econòmic directe i
indirecte. Com també passa en altres camps d’actuació política.
Les imprudències a l'hora de prendre una decisió precipitada o en canvi a destemps comporta
conseqüències, i això pot repercutir negativament en el Partit que aquest les pren; ja sigui per fer
populisme o, en canvi, estancat en l’immobilisme... això és, segons la nostra opinió, el que ha
passat de manera molt resumida a nivell nacional.
Per que faig aquesta introducció de política nacional quan parlarem de política local? És senzill,
tota decisió té conseqüències! Per algú com nosaltres veure com es perd el temps amb somnis
impossibles, que són causants de conseqüències desagradables a la població. El millor exemple
de no fer les coses quan toquen ocasiona el fet que portem avui a Ple extraordinari i és la pujada
d'impostos.
Les comparatives són molt cops odioses, però l’enrocar-se en fer les coses amb presses sovint
porten decisions errònies.
Que avui patirem tots i totes les conseqüències el no escoltar a aquest Grup Municipal quan els
deia que no baixessin el percentatge de l'IBI en el passat, que això portaria conseqüències
negatives a mig i llarg termini. Ara excuses! I ho fan argumentant que és la manera de fer
inversions sense demanar crèdit, per així poder millorar la nostre vila. En el passat varen
prendre una decisió populista, per moltes explicacions i justificacions que portin vostès avui a
aquest Ple Extraordinari.
Aquest augment d'IBI és la conseqüència de la improvisació, de la manca de previsió i de no
tenir clar uns objectius.
Uns objectius sí que tenen formalment en un PAM; un PAM immobilista quan els convé, amb
moltes previsions a llarg termini, i una rigidesa extrema, que no permet cobrir situacions i
necessitats sobrevingudes, i importants pels veïns, si aquestes es desvien un mínim d’aqueix eix
a llarg termini que vostès han fixat.
No sempre es pot preveure tot a anys vista; sí es pot tenir una previsió, però també cal saber
navegar en totes les aigües per poder satisfer les necessitats sobrevingudes, i adaptar aquest
Pla d’Actuació Municipal, a això, fer una actuació municipal eficient. No seguir un camí ideal de
conte de fades, sense sortejar les pedres que hi ha durant el seu recorregut.
Crec que no tenen clar, senyors i senyores del Govern, que la improvisació, les presses i la falta
d’empatia comporten com a norma general situacions de discòrdia i enfrontaments. Per posar
exemples mes recents: dimissió de l’ABIC, dimissió de la vicepresidenta del Consell del Poble,
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
com les queixes continuades d’altres col·lectius, i dels propis veïns quan es dirigeixen a vostès,
etc.
També porten a aquest Ple extraordinari la pujada de l'Impost de vehicles, de forma selectiva,
pujant aquest impost només per determinats tipus de vehicles.
Aquí es diu que hi ha un greuge compartiu amb altres pobles similars respecte a Arenys de
Munt, però el que no es diu, és que aquestes altres poblacions ofereixen als seus veïns una
infraestructura viària que no dóna Arenys de Munt, i que ni tan sols ho podrà fer amb aquesta
pujada de l’impost.
Ja sabem que les comparacions són odioses, però els carrers d’altres pobles similars tenen un
plus qualitatiu que no tenim nosaltres: és a dir! El ferm en bon estat. Cobrar sí! Però sempre amb
proporcionalitat al servei que donem.
Seguim amb grans greuges, segons la nostra opinió; com es el cobrament dels cursos de
l’escola d'adults.
No entenem com s'han calculat els percentatges que apliquen a l’hora de fixar els preus públics
dels cursos. Ens comenteu que s’ha fet prenent com a base la cobertura de costos del servei.
Nosaltres haguéssim fet un estudi de centres similars que portin un llarg temps fent les funcions
de formació que nosaltres oferim, la forma de càlcul dels preus públics, i la possibilitat
d’incorporar bonificacions i descomptes.
També trobem en aquest cas, que el barem per la bonificació del 25% per persones que tinguin
un familiar amb un grau de minusvàlua d'un 66% o superior és desorbitat i poc realista. Aboguem
perquè el grau de minusvàlua adient hauria de partir del 33% > superiors.
En aquest cas, també fer referència al mètode de pagament, entenent que seria adient un
finançament més ampli en el fet de pagaments de quotes.
El fet de no detallar l'Equip de Govern com es prenen les decisions molts cops ens posa a
aquest grup de l'oposició en una posició incòmode. Com incòmode es veure la quantitat de
problemes que ha donat el pagament de quotes anuals per tenir animals domèstics. En aquest
cas, nosaltres ja els vam argumentar i justificar, que aquesta taxa era una incoherència més
quan no donàvem cap servei en condicions als propietaris dels animals domèstics. Ens vàrem
quedar sols defensant aquesta posició, però vés per on, el temps ha donat la raó a aquest grup
municipal.
Com sempre, només el fet de ser del PP i defensar les meves idees fa que vetin qualsevol
proposta que el dirigeixi.
Ara com justifiquen la retirada del pagament de la quota anual? Doncs com sempre, fent silenci i
intentant que no transcendeixin massa les incoherències.
És una constant aquest fets vers a les propostes i explicacions que sovint donem per part
d’aquest Grup Municipal, nosaltres sabem que ens senten però no ens escolten. Com tampoc
escolten moltes vegades als veïns. Els recomano a tals efectes el llibre, “L’art de saber escoltar”
del Francesc Torralba. A mi m’ha ajudat molt en els darrers anys, sobretot per emfatitzar amb els
veïns.
Estem molt cansats de veure com les formes per part d'alguns membres del Govern actual
ocasionen confrontacions i disputes que no porten enlloc. I sí! Perquè no dir-ho, si aquest grup
no ha plantejat ja una moció de censura és perquè sabem que no prosperarà, sinó no tindria cap
dubte en posar sobre la taula un canvi que donés solucions a tantes mancances que
arrosseguem al poble ja fa molts anys.
Seguint amb aquest punt d'escoltar, els vàrem sol·licitar que traiessin varies aportacions dirigides
al Pressupost Participatiu + La subvenció de Santa Florentina+ la racionalització d'espais públics
entre d’altres, com mesura alternativa, per compensar ingressos i despeses, i evitar, en cert
grau, la pujada d’impostos que avui porten aquest Ple.
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En l’àmbit de racionalització es té que tenir clar què és primordial i què no. El que no pot ser és
estalviar en algunes coses i d'altres no.
Molts cops es parla de sentit comú, dos paraules curtes però immensament grans pel seu
significat i importància. Els demanem imparcialitat quan es tracta de prendre decisions, i que
aquestes siguin el més equitatives possible.
A l’hora de decidir la posició del vot hem tingut en compte el que ja he comentat anteriorment i és
per això que nosaltres voldríem que ens expliquessin al detall i comparar les mesures que
nosaltres proposàvem envers la pujada d’impostos. Seguim pensant que s’ha d’excloure una
partida pel pressupost participatiu i suprimir el finançament públic del Festival de Santa
Florentina. Només en aquestes dues coses, ja disposarien del voltant de 150.000€ per
actuacions de millores a la via pública.
Desprès de reunions per un consens vers a la pujada ja que és inevitable segons l’Equip de
Govern hem consensuat uns acords de millora en actuacions existents i implantació de noves
propostes.
En breu es farà públic i per escrit les propostes del Partit Popular consensuades amb l’Equip de
Govern. Com també el lliurament de l’acord a la resta de Grups perquè els quedi constància del
perquè avui el nostre vot és d’abstenció.
Sabem que possiblement els nostres votants demanen una actitud ferma i estricte per les
constants desavinences amb l’Equip de Govern en aspectes relatius a la forma d’actuar a nivell
municipal, però els vull fer entendre, així com a tots de vilatans, ja que el que parla és un
servidor públic de tots ells, que per part nostre sempre optarem per aportar coses positives i
buscar acords vers a la confrontació, si això suposa un benefici global per tots.”
La regidora Sra. Castillo, en representació del grup municipal PSC, diu textualment: “Bona tarda
a tothom. Les ordenances fiscals són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs
municipals: impostos, taxes i contribucions especials. També hi ha altres ordenances no fiscals
que regulen els preus públics.
S'aproven cada any, actualitzant els preus i les condicions de prestació dels serveis pels quals
se generen.
Els vilatans i vilatanes d’Arenys de Munt, mitjançant les aportacions en forma d’impostos, taxes i
preus públics, col·laborem en els recursos necessaris per al bon funcionament del poble i el seu
manteniment. Per tant, aquestes ordenances tenen com a objectiu finançar la prestació de
serveis a la ciutadania.
Per aquest motiu avui ens trobem aquí, davant un dels plens més importants de l’any. Avui es
barrejaran dos conceptes: el de la contribució pel bé comú i el de la solidaritat amb els que
menys tenen.
Perquè això és el que des del primer dia ha manifestat el PSC, que pagui més qui més tingui. I
ho mantenim.
No hem acceptat una pujada de l’IBI que no anés acompanyada de la garantia de poder ajudar a
aquelles unitats familiars que es troben en una situació d’ingressos que les fa vulnerables i
dificulta mantenir una vida digna.
Certament, governem amb socis d’esquerres i la negociació en aquest sentit haig de reconèixer
que ha estat fàcil, la qual cosa agraeixo a totes les companyes i companys de govern.
Fa dies. Millor dit, fa mesos que el regidor d’Economia ens informava de la situació actual de les
arques municipals.
 DEUTE VIU+PIE: 3 milions (+/-)
 800.000 € Préstecs
_____
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 Les inversions en un 90% depenen de préstecs
 La despesa corrent depèn d’ingressos conjunturals ICIO+Plusvàlues
Segons ens deia, els ingressos són insuficients per pagar la despesa corrent i és evident que
tampoc arriba pels préstecs bancaris. Les subvencions són extremadament minses.
Tot això fa que tinguem unes limitacions:
 Limitacions per contractar.
 Que tinguem un alt grau de dependència dels préstecs.
I també provoca un alt grau d’incertesa davant imprevistos.
Amb tot això el que ens proposava el regidor d’Economia era o és:
Equilibrar balança ingressos corrents i despesa corrent.
També ens deia que calia garantir i millorar alguns serveis, com per exemple el de la neteja, un
servei en el que tots coincidim que el volem millorar.
Aquestes ordenances fiscals preveuen diverses modificacions:
- Algunes d’elles preveuen la seva derogació com la taxa d’animals de companyia. Aquest és un
tema recurrent a molts municipis, sense que ningú conegui la fórmula màgica per resoldre el fet
de no censar els animals.
Creiem que el no fer pagar per la inscripció els motivarà a censar-los, hi estem d’acord.
- L’Ordenança fiscal núm. 16, referida a la utilització de la piscina municipal, amb el pagament
d’un euro per usuaris del casal d’estiu també creiem que és una mesura apropiada.
- L’augment de la taxa pels caixers automàtics passant de 131,72 € a 172,07 € està justificat per
l’ús de la via pública.
- Així com l’Ordenança fiscal núm. 29 inclou tarifació per lactants de l’escola bressol, estem
d’acord.
Entrem en aquelles ordenances que són les que realment afecten amb més intensitat als
vilatans:
-Ordenança núm. 1 de l’Impost de Béns Immobles, l’IBI:
Se’ns va plantejar augmentar el coeficient passant del 0,66 al 0,71 el que significa un 7,58%
més del rebut per a la majoria dels habitatges.
Tot plegat representa per la mitja de propietaris un augment d’uns 36€ anuals.
Estem d’acord que aquells habitatges d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent se’ls
apliqui un recàrrec del 50% en la quota líquida de l’impost.
Ens satisfà les bonificacions potestatives a les famílies:
Categoria de família nombrosa de caràcter general que s'amplia a 40%
Categoria de família nombrosa de caràcter especial que també s'amplia a 60%
El PSC va proposar des del primer moment dues mesures per compensar l’augment de l’IBI a les
famílies desfavorides o que tinguin uns ingressos insuficients o siguin col·lectius en
circumstàncies econòmiques especials:
La 1a proposta va ser que si s’havia d’augmentar l’IBI era que fos de forma progressiva.
I la 2a que, paral·lelament, es bonifiqués a aquelles unitats familiars/propietaris que estiguessin
en una situació econòmica de risc d’exclusió social.
Doncs bé, la primera proposta des d’Intervenció ens comuniquen que és il·legal, i en aquest
context s’acorda que l’increment de la quota líquida s’apliqui per habitatges de valor cadastral
fins a 400.000€.
Ens hem sentit impotents, desconcertats... perquè allò de la progressivitat i que cadascú pagués
en funció econòmica en relació al valor de la seva propietat no ha estat possible.
Cosa que, per una altra banda, tampoc és del tot cert i cal ser rigorosos, si paguem en funció del
coeficient, en certa manera cada rebut tindrà un augment diferent i relacionat amb el valor de la
seva propietat.
_____
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En la recerca d’una fiscalitat més justa, hi ha un sistema de tarifació social per a alguns tributs.
Aquest sistema pretén aconseguir que cadascú pagui en funció de la seva capacitat econòmica i
que tothom, independentment de la seva renda, pugui accedir als serveis municipals.
Fa dos anys diversos grups municipals van treballar plegats en una tarifació social que tampoc
va ser acceptada des de Intervenció.
Aquella tarifació social contemplava les següents figures tributàries sobre les quals es podia
demanar ajut econòmic:
 Impost sobre béns immobles.
 Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 Taxa per recollida d’escombraries i altres residus urbans.
 Contribucions especials.
 Preu públic pel servei d’escola bressol.
Què ens queda? Què podem fer? Doncs ens queda impulsar una sèrie de bonificacions i
exempcions que volen afavorir els col·lectius més desfavorits.
Però com a socialistes creiem que hi ha altres col·lectius als quals hem de tenir en compte per
tenir pocs recursos, estem parlant dels aturats, els pensionistes i els jubilats.
En aquest sentit ja hem presentat al regidor d’Economia unes Bases de subvenció on d’entrada
proposem una subvenció del 34% en l’IBI. És evident que aquestes Bases han de ser treballades
entre tots els grups polítics, des de la Comissió de seguiment de la crisi. I han de ser
consensuades entre tots.
De fet, ja tenen vostès una convocatòria per aquest proper dijous a les 6 de la tarda.
Aquesta ha estat l’aposta socialista des del primer moment.
També proposo revisar i aplicar els barems, en línia amb els criteris emprats en el Reglament
municipal de prestacions econòmiques de caràcter social que en el seu dia vàrem aprovar en
aquest plenari per unanimitat.
Aquesta serà la nostra pinzellada ferma, decidida i categòrica, perquè no volem col·laborar a fer
més pobres als pobres i deixar immunes els rics.
Treballarem i buscarem la legalitat allà on sigui possible per minorar l’impacte d’aquesta pujada
de l’IBI per a les persones o titulars en què els seus ingressos no els permetin viure dignament.
I no ens quedem només amb això.
Volem mostrar que som partit d’esquerra i govern d’esquerres.
Com tots vostès saben, ja hem fet l’estudi real dels habitatges buits del nostre poble amb
l’objectiu de negociar amb els seus propietaris la possibilitat ferma i decidida de posar-los a
lloguer social amb la gestió i la garantia de l’ajuntament.
Una de les diverses avantatges que volem oferir-los és l’exempció total de l’IBI mitjançant
sol·licitud de subvenció o aquell altre tràmit que ho faci possible.
També he presentat al regidor d’Economia unes altres Bases de Subvencions per aquest
concepte.
Aquest fet cal tenir-ho en compte per contenir dos objectius: no només es tractaria de incentivar
el lloguer sinó alhora de disminuir l’impost.
Vull acabar, agraint una vegada més la bona entesa en aquesta negociació amb els meus socis i
companys/es de govern.
Però, sobretot, vull posar en valor la feina feta del regidor d’Economia, al Josep Sánchez, per la
seva capacitat de diàleg i per la seva paciència. També pel seu tarannà de fer partícips i
coneixedors de qualsevol informació o tema als grups de l’oposició, en qualsevol moment,
malgrat sovint no es tingui en compte o es busqui amagar la seva generositat i la seva vàlua
posant per davant interessos partidistes.
_____
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Em sento orgullosa de compartir amb ell aquest govern.
Gràcies. Votarem a favor.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu resumidament: “Ens sembla poc discutible
la realitat econòmicofinancera d’aquest ajuntament, les xifres són clares i públiques. Els nostres
impostos són baixos.
El que ja és més de percepció és si, resultat d’això, els nostres serveis, els serveis públics que
ofereix l’ajuntament també ho són. Podríem defensar-los més o menys, però si poso l’exemple
dels arranjaments dels espais públics o la neteja viària, crec que la majoria de les veïnes i veïns
estaríem d’acord que necessiten millorar.
Tenim impostos baixos i serveis que necessiten que hi dediquem més diners i recursos. La idea
doncs és clara.
És possible que entre tots paguem solidàriament una mitjana de 30 euros anuals més per tal que
puguem destinar més recursos als serveis públics?
Depèn de si som capaços de protegir a les persones i famílies més vulnerables, a aquells que
menys tenen i que sempre són els que reben les pitjors conseqüències de les crisi (la global i la
local).
I aquí és on ens topem amb un marc jurídic i normatiu que no és en absolut social ni solidari; per
tal d’apujar els impostos a aquells que més tenen i ajudar al qui menys, ens hem d’inventar
maneres d’allò més creatives.
La gent ha de saber que la Llei d’ordenances fiscals no permet l’aplicació d’impostos de manera
progressiva. Per tant, aquí és on hem d’aplicar tota creativitat i mirar d’aconseguir la
progressivitat mitjançant altres mesures, com ha fet l’ajuntament de Barcelona, per exemple,
aprofitant que modificava el cadastre.
Una altra cosa és que la gent majoritàriament pensi que d’impostos, quan menys millor i que
cadascú s’espavili per obtenir el millor servei que la seva condició social i de classe li permeti. És
el que he arribat a escoltar entre els passadissos de l’ajuntament amb motiu de reunions sobre el
tema, en què es deia: qui tingui que s’ho pagui i qui no pugui, que vagi a beneficència.
Però per sort a Arenys de Munt no pensem això; perquè la majoria dels votants d’Arenys de
Munt han votat polítiques d’esquerres, de compartir solidàriament els cost dels serveis en igualtat
d’accés.
Voldria aprofitar la meva intervenció per destacar dues coses que ens semblen importants de la
proposta que tenim sobre la taula:
- La primera que ens sembla important és emancipar-nos dels bancs, deixar de dependre
de préstecs i de bombolles immobiliàries.
- I també destacar el sentit institucional que té una proposta que veurà els millors beneficis
més enllà dels anys que queden d’aquesta legislatura.
Al Sr. Planas voldria dir-li, arran del seu comentari sobre la necessitat de fer obres a la via
pública, que justament el model que explica el regidor Sànchez fa que sigui més possible. I al Sr.
Tarrés voldria comentar-li que caldria revisar bé el que diu sobre la il·legalitat de subvencionar
l’IBI, perquè és una solució que ja es practica a Mataró i que es proposa també a altres municipis
com Barcelona o Badalona...
Finalment, només explicar que nosaltres hem demanat més ajut per a les famílies més
necessitades, penalitzar els habitatges tancats, subvencions a qui més ho necessiti i apujar els
impostos a aquells que entenem que són els responsables de la crisis, els bancs.”

_____
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El regidor Sr. Jiménez, com a regidor no adscrit, diu textualment: “Bona tarda a tothom, a tota la
gent que ens està escoltant per la ràdio i a tots els veïns que hi ha a Sala de Plens, que són 4
persones i el tècnic de la ràdio.
En la proposta d'avui anem a aprovar les Ordenances fiscals per al 2017, en la que es planteja
una pujada de l’IBI, com a solució per garantir que el poble tingui diners en el futur per poder fer
obres i inversions sense haver d’incrementar el deute en els propers anys sinó, al contrari,
intentar reduir-lo.
Nosaltres entenem que abans de pujar impostos hi ha moltes altres qüestions que s'han de tenir
en compte i una, molt en concret, que s'ha de denunciar, perquè tots els veïns en siguin
conscients. I és que les aportacions que fa l'Estat Espanyol als municipis és molt inferior a les
necessitats reals que tenen els municipis. Del 100% dels impostos que paguem els arenyencs un
51% són gestionats per Madrid, un 35% són gestionats per la Generalitat i només un 14% són
gestionats per l'Ajuntament. Aquestes xifres estan molt allunyades del que haurien de ser. A tota
la Unió Europea els Ajuntaments gestionen molt més que un minso 14%. Arribant a l'exemple de
Suècia que els ajuntaments gestionen el 55% dels impostos que paguen els ciutadans. O com el
poble agermanat de Festiac que tenen 6.000 habitants però gestionen el doble de pressupost
que nosaltres, gràcies a un repartiment més just dels impostos que recapta l’Estat francès. Ells
tenen més de 15 milions d’euros anuals per gastar.
Els impostos que paguem a l’any, els veïns i veïnes d’Arenys de Munt, a partir de càlculs
extrapolatoris, són, milió amunt milió avall, uns 26 milions d’euros, entre Impost de renda, Impost
de societats, IVA, IBI i molts altres impostos menors, o no tant com l’Impost de Carburants.
D’aquests 26 milions, més de 13 milions són gestionats pel govern de Madrid, poc més de 9
milions són gestionats per la Generalitat i només 3,6 milions són recaptats i gestionats per
l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
D’aquests més de 13 milions que són gestionats per Madrid, només ens retorna a l’Ajuntament
d’Arenys de Munt 1,5 milions euros en concepte de repartiment d’aquests 13 milions.
Si l’aportació de l’Estat fos superior ara no faria falta fer cap pujada de l’IBI als veïns d’Arenys de
Munt.
I, quan parlem d’independència, també estem parlant d’això: d’un repartiment molt més just dels
impostos que paguem tots nosaltres. Un repartiment que sigui més equitatiu, més social i que
ajudi a les persones més necessitades del nostre poble i que possibiliti a l’Ajuntament donar més
serveis i de més qualitat. I està clar que l’Estat espanyol és un Estat mal gestionat, ja sigui per
governs de dretes o ja sigui per governs d’esquerres. És un Estat totalment ineficient en la seva
gestió dels diners que paguem tots els ciutadans. És un país on la corrupció, la ‘picaresca’, les
trampes estan a l’ordre del dia i enriqueixen a una minoria que s’aprofita d’aquesta forma de
finançament tant qüestionable. Hisenda no som tots. Hisenda és una màquina d’espoliar als
pobres per enriquir als rics, via Madrid, ja siguin de dretes o ja siguin d’esquerres.
I, nosaltres, com a ciutadans responsables i conscienciats, no podem acceptar ni permetre que
el Govern espanyol malbarati els recursos de tots, però també dels arenyencs i arenyenques.
Aquest és un dels motius pels quals volem la independència i per això volem un nou estat per
Catalunya, per, entre moltes altres coses, poder redistribuir la riquesa d’una forma molt més justa
i molt més equànime.
També hem de dir que les Ordenances fiscals a Arenys de Munt ja fa uns quants anys que
s'estan treballant molt per donar-les una visió progressista en la seva aplicació, intentant aplicar
valors socials que busquen beneficiar a la població més desafavorida.
I, com dèiem en el Ple de l’any passat, encara podem millorar el contingut de les Ordenances,
però aquestes millores seran ja unes millores concretes i específiques per alguns impostos i
taxes determinats.
_____
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Nosaltres estem satisfets de la relació amb el Regidor d’Economia, hem tingut dues trobades i en
la segona va ser fàcil arribar a acords per millorar determinats punts concrets d’alguns impostos.
I valorem aquest esforç i aquesta confiança mútua en la qual podem treballar i trobar punts
d’acord.
El nostre model no és apujar impostos i tampoc és apujar-los de forma igual per a tothom. Ho
diem respecte a la pujada de l’IBI.
El nostre model és que la càrrega impositiva es reparteixi de forma justa i equitativa entre els
vilatans i que el que més té pagui més i que el que menys té pagui menys. Amb això coincidim
amb les formacions d’esquerres, com ho som nosaltres també.
Defensem que les Ordenances fiscals han de contemplar un sistema de tarifació progressiva,
tenint en compte criteris de renda a l’hora de determinar el valor a aportar de cada contribuent,
és a dir, a una major renda més contribució i a una menor renda menys contribució. Entenem
que aquesta forma d’entendre la tarifació no només ha d’anar adreçada a les rendes baixes (per
això ja hi ha serveis socials i determinades ajudes) sinó que ha de beneficiar al màxim de
persones possibles en funció de la seva renda, perquè si només s’utilitza com una manera
d’aplicar bonificacions a les rendes baixes afectarà només a un percentatge molt baix de la
societat. L’objectiu d’aquesta tarifació social, que haurien de tenir les Ordenances Fiscals, hauria
de servir perquè se’n poguessin beneficiar el màxim possible de famílies d’Arenys de Munt.
I també defensem que les gestions que realitza l’Ajuntament, que estan gravades per les taxes,
les pagui qui les sol·licita i pel seu cost real, o pel cost més proper al seu cost real. No estem
d’acord a què aquestes gestions concretes, que demanen persones determinades, les paguem
entre tots. Ho trobem injust. Ajustant al màxim les taxes al cost de la seva gestió, el sobrant dels
impostos, que ara es destinen a cobrir aquests costos, es podrien destinar a altres actuacions i a
les persones més necessitades. Per tant, no estem en contra que s’ajustin les taxes pujant-les i
que tothom pagui per allò que demani de l’Ajuntament.
En aquest sentit, i com què les Ordenances fiscals ja les tenim molt treballades, creiem que la
seva aprovació hauria d’estar vinculada al debat pressupostari global, perquè d’aquesta forma
podem vincular recaptació fiscal a beneficis socials i perquè la gent ha de saber a què es
destinaran els seus diners. I hem vist que amb aquesta idea, amb aquest concepte, hem coincidit
amb diferents formacions polítiques en aquest Ple.
Pensem que als veïns del poble també se’ls hi ha de donar l’oportunitat d’opinar, de forma
vinculant, sobre el cobrament d’impostos i taxes i sobre com gastem aquests cobraments.
Sabem que tenim una important limitació de recursos, però tot i així creiem que existeixen
marges per a definir un tipus de fiscalitat més justa i solidària amb ajuts de caire social per
determinats supòsits o per determinades persones. Però hem de començar a vincular
Ordenances i Pressupostos. Decidir entre tots com es recapten els ingressos i com i on es
destinen les despeses. Tot és una qüestió de prioritats.
Respecte a la pujada de l’IBI d’un 7,58%, passant del coeficient de càlcul del 0,66 al 0,71, hem
de dir que no la veiem bé.
Molt més quan l’any passat es va baixar del 0,71 al 0,66.
O sigui, desfem el que es va fer l’any passat. Sembla una certa incoherència i que la planificació
de l’any passat, no va ser la correcta.
Vam trobar molt interessants els gràfics i els esquemes que ens van presentar el regidor
Sànchez en el Consell del Poble de la setmana passada, en el quals s’argumentava que Arenys
de Munt està a la banda baixa de recaptació d’impostos, IBI i vehicles, en recaptació per càpita
respecte a altres municipis.
Com que estem a la cua de la recaptació aquest és un dels arguments per apujar impostos.
_____
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Per nosaltres aquest argument no és vàlid, perquè, entre aquests gràfics, ens hauria agradat
veure el de ‘renda per càpita’ dels veïns d’Arenys de Munt comparat amb el d’altres municipis.
Molt probablement, fent una comparació més complexa, entre impostos recaptats per càpita i
ingressos o renda per càpita dels veïns d’Arenys de Munt, potser trobaríem que ja no estem a la
cua. Sinó que estem a la banda mitja o alta de recaptació, comparada a la comarca. Perquè
malauradament no ens podem comparar amb poblacions com Alella, Tiana, Cabrera, Premià de
Dalt o Llavaneres, que el seu creixement urbanístic ha anat dirigit cap a persones que pertanyen
a unes capes socials molt més enriquides.
El creixement urbanístic d’Arenys de Munt, tot i que potent en els últims 20 anys, ha anat dirigit a
persones amb pocs recursos. O millor dit: no ha anat dirigit a persones enriquides. El tipus de
construccions que s’han fet a Arenys de Munt en aquests últims 20 anys ha anat dirigit a classes
socials populars i treballadores, que són les que, ara, paguem els impostos.
Un altra dada que s’hauria de comparar amb aquests gràfics que va fer el Sr. Sànchez és el
valor mig cadastral per població. Perquè en aquests pobles, que hem citat abans, tenen
habitatges grans i en gran quantitat. Molts habitatges que, molt probablement, superaran els
500.000 euros de valor cadastral, quan a Arenys de Munt, d’aquests habitatges tenim moltíssims
menys.
I aquí és on rau la diferència entre les recaptacions d’aquests municipis i el nostre: en el valor
cadastral dels habitatges, no el coeficient de càlcul per cobrar impostos.
Tot i que, evidentment, quan més enriquida és la família més facilitat té per pagar altes taxes
d’impostos, independentment del coeficient de càlcul que se’ls apliqui a l’IBI.
No podem pretendre tenir un poble com Tiana o Alella, quan els nostres residents tenen uns
ingressos molt inferiors.
Però insistim, ara s’apuja l’IBI als coeficients que ja teníem l’any passat. Alguna cosa ha succeït.
No només les estadístiques i les comparatives. L’any passat es va fer malament i això s’hauria
de reconèixer.
I volem recordar que, malgrat que l’any passat es va baixar l’IBI del 0,71 al 0,66, un 7%, la
pujada del valor cadastral que van tenir els habitatges l’any passat va ser al voltant d'un 8-9%.
Per tant, en global, es va recaptar més, els veïns en conjunt vam pagar més. I ara es torna a
efectuar una nova pujada.
Tampoc estem d’acord amb aquesta pujada de l’IBI del 7,58% quan a les persones jubilades
només se’ls hi han apujat les pensions un 0,25%. Aquestes persones ho tindran més difícil per
poder assumir aquests impostos.
Ara bé, en el Consell del Poble, el regidor Sànchez va assumir el compromís que efectuant
aquesta apujada de l’IBI ara, es congelarien les apujades fins, com a mínim, el 2020. I aquest
compromís el trobem positiu. I el recordarem en cas que s’incompleixi.
De fet, els gràfics comparatius d’increment dels ingressos amb aquesta pujada o sense ella
estaven plantejats fins al 2024, com la gràfica de la reducció del deute.
I les disponibilitats de recursos per poder fer inversions estava plantejada fins al 2020.
Per tant: compromís de congelar impostos fins al 2020. Aspecte positiu i a valorar.
Se’ns planteja un interrogant: sobre si aquesta pujada és per poder realitzar les inversions que
només vulgui el govern.
I en aquest sentit ens agradaria també un compromís de negociar les futures inversions amb els
grups de l’oposició i amb la població. Però negociar-les de forma oberta i transparent des d’un
principi. Que no passi com ha passat per exemple amb el camí de Lourdes o amb l’asfaltat de la
Riera, que no s’ha consultat. Ens agradaria un compromís que els veïns puguin decidir sobre les
inversions des d’un principi, amb la realització de consultes vinculants si és necessari. Perquè,
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no ho oblidem, aquestes inversions es faran amb els seus diners, amb els diners dels veïns, no
amb els diners dels polítics.
Nosaltres, en el tema de l'IBI, continuem fent dues propostes:
La primera és que, a partir de l'article 72.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, és
possible fer una doble tarificació de l'Impost de Béns Immobles a partir dels diferents usos que
tinguin els immobles. Per cada ús es pot aplicar un diferent coeficient de càlcul incrementat
només pel 10% dels béns immobles que tinguin un major valor cadastral.
Ara com ara no tenim diferenciats els usos dels immobles a les Ordenances. En aquest sentit, si
ho treballem de cara a les properes podem aconseguir un increment de la recaptació que
recauria sobre els immobles amb més valor. D’aquesta forma 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, pagarien més i aquesta recaptació de més es podria repercutir
rebaixant, en la mateixa proporció, l'impost per la resta d'immobles. Així podríem començar a
aplicar el que hem comentat abans sobre la tarificació social, que és el nostre objectiu polític i
que és cap a on hem d’anar com a país socialment just.
Pensem que aquest és un tema que hauríem de començar a treballar de cara a les properes
ordenances per fer un reequilibri social de l'IBI que beneficiï a la gran majoria de la població. I
també voldríem un compromís en aquest sentit. De fet, abans el regidor Sànchez ja ho dit, per
tant agafem el compromís.
En aquesta línia d’una doble tarificació, trobem molt positiu que en aquestes Ordenances es
comenci a aplicar un recàrrec del 50% pels habitatges desocupats, fonamentalment els que
estan en mans bancàries, que són una gran majoria. Aquesta és una demanda que els grups
d’esquerres d’aquest consistori hem estat reivindicant durant força temps. Que ara s’apliqui
pensem que és una bona actuació.
També pensem, que amb la intenció de recaptar més d’aquells qui més tenen, és una bona
solució pujar un 30% la taxa per tenir caixers automàtics a la via pública. Només els tenen els
banc i si utilitzen la via pública, que és un espai de tots, per un ús privat i per guanyar diners, les
24 hores del dia, ens han de pagar a tots nosaltres.
I en aquest sentit vull recordar que el tema sobre els caixers automàtics el que els hi cobrem és
una taxa, no un impost. Les taxes estan limitades a un valor màxim. No és pot cobrar més del
cost que representen per a l’Ajuntament.
Tornant a l’IBI, la segona proposta que fem és que hauríem de continuar treballant per reduir,
encara més, les despeses estructurals de l'Ajuntament. Com ha dit el regidor Sànchez, tenim un
capítol 1 alt perquè tenim serveis excessivament dotats per la població que tenim, com serien (ja
ho ha dit abans) dos pavellons, la piscina, l’escola bressol, etc. Nosaltres pensem que una part
d'aquesta reducció que s’hauria d’aconseguir treballant sobre les despeses de l’Ajuntament,
hauria d'anar a recompensar als veïns d'Arenys de Munt que estan patint la crisi i que molts d'ells
tenen dificultats per arribar a final de mes.
El model de societat està canviant i l’estabilitat econòmica de les famílies ja no és la mateixa que
hi havia 10 anys enrere. Les famílies s’han quedat sense estalvis i la precarietat laboral fa que,
en moments puntuals, siguin molt vulnerables i que en aquests moments necessitin ajudes per
part de l’administració pública per superar els entrebancs d’aquesta precarietat laboral que ha
introduït el Govern espanyol. I no és una qüestió de persones marginades, sinó que, tal com hem
vist en aquesta crisi, aquesta situació de vulnerabilitat pot afectar a tothom, treballadors, però
també autònoms, comerciants, petits empresaris, o no tant. Pot afectar a tothom. En aquest
sentit hem de reforçar tota l’àrea social per poder estar preparats per ajudar aquestes famílies
des de l’Ajuntament.
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És per aquest motiu que en la nostra proposta de negociació que vam fer arribar al regidor
Sànchez, tal com ell ha comentat abans però que ara nosaltres la detallarem, vam contemplar
millores i increments en aplicacions que es tractaran en el Pressupost Municipal, aprofitant que
amb la pujada de l’IBI es recaptaria uns 250.000 euros més, com són:

Creació d’una subvenció per a pagar fins el 50% de l'IBI, a qui ho necessiti.

Creació d’una subvenció per lloguer d'habitatge amb caràcter social.

Creació d’una subvenció per comprar llibres als nens.

Creació d’una subvenció per utilització de l'Escola Bressol.

Creació d’una subvenció per reforç escolar.

Increment de l’aplicació per compra d'aliments al Banc Aliments.

Increment de l’aplicació per l'atenció a persones amb situació de dependència.

Increment de l'ajuda per als menús del menjador social, rebaixant el preu del menú a
1€.

Increment de la subvenció per als menús dels menjadors escolars.

Increment de l’aplicació pels ajuts de fons social.
La majoria d’aquestes subvencions per famílies amb pocs recursos s’haurien de donar per una
qüestió de renda, no de forma arbitrària o de forma igualitària, utilitzant els càlculs i barems
establerts en el Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social, amb
aquest sentit coincidim amb la regidora Àngels Castillo. A més, aquest Reglament el vam
aprovar en aquest Ple per unanimitat i en el que vam treballar tots els grups polítics. Segur que
tothom hi estaria d’acord.
De la resta d’aquest increment de recaptació, d’aquests 250.000 euros, creiem que en el proper
Pressupost s'ha de prioritzar: neteja, civisme, participació ciutadana, transparència, ajudes al
comerç i subvenció a entitats.
I ens agradaria que assumissin compromisos en aquesta línia de cara als pressupostos.
Pel que fa a l’Impost de Vehicles vam proposar que es replantegessin els coeficients de càlcul
per beneficiar als vehicles amb menys potència i que contaminin menys.
I en aquest sentit vam negociar una baixada de l’impost per als vehicles de menys de 8 cavalls
fiscals del 5,75%, una congelació de l’impost per vehicles de 8 a 11,99 cavalls, una baixada de
l’impost per ciclomotors també d’un 5,75% i una baixada del 2,30% per motocicletes fins a 125
cc. Entenem que aquests són els vehicles que, a més, tenen o utilitzen les persones amb menys
recursos econòmics i els joves.
I també proposàvem que, per l’escola de música, atès que és un servei municipal, les seves
tarifes han d'estar regulades per un preu públic, cosa que ara com ara no ho estan, per tant s’ha
de crear. Atès que és un preu públic, aquest servei ha de ser autosuficient i autofinançat. Creiem
que aquest servei no hauria d'estar subvencionat.
Malgrat això, proposem que la subvenció que actualment rep de forma directa l’escola de
música, sigui amb caràcter social per a nens amb famílies amb pocs recursos, seguint els criteris
del ‘Reglament Municipal de prestacions econòmiques de caràcter social’. D’aquesta forma, s’hi
podrien acollir tots aquells infants que, tot i tenir talent per la música, no la poden practicar per
falta de recursos.
En la reunió que vam tenir amb el regidor Sànchez, va assumir el compromís d’estudiar aquesta
nova formula de cara a les properes ordenances i ampliar-la a l’escola bressol.
Veiem que hi ha uns quants compromisos per part del regidor d’Economia. Nosaltres sempre
hem tingut bona entesa amb ell, hem pogut fer propostes, s’han dut a terme, hem dipositat la
nostra confiança en ell i fins ara hi ha hagut compliment en els compromisos assumits.
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Continuem dipositant la nostra confiança en el regidor per aquestes ordenances i esperem que
de cara al Pressupost Municipal puguem continuar treballant algunes de les coses que ja hem
plantejat en aquesta intervenció.
I ens agradaria que se’ns pogués donar resposta als compromisos que hem plantejat.
Tot i així, hem d’insistir i recalcar, no ens agrada que s’apugin els impostos. La pujada
d’impostos no és el nostre model d’ordenances fiscals. El nostre model va molt més en la línia
social de ‘qui més té més paga’. I, a diferència del Ple de l’any passat en què vam votar a favor,
aquest any ens abstindrem, justament per aquesta pujada d’impostos que no compartim.
I abans d’acabar i en la línia del que dèiem a l’inici de la intervenció de les discriminacions que
patim els ajuntament catalans a l’hora de finançar-nos i els diners que marxen d’aquí i es queden
a Madrid, reclamem que, en el marc del procés constituent de la República Catalana, es plantegi
establir les bases d'un nou sistema de finançament municipal, amb molts més recursos i que
siguin els veïns i veïnes els que decideixin com es gasten aquests diners d’una forma molt més
activa. Fent consultes, directes i concretes, si és necessari. Aquesta idea, que no és només
nostra, sinó que és compartida amb moltes persones progressistes, hauria de quedar reflectida
d’entrada en la nova Constitució Catalana.”
La regidora Sra. Sánchez, com a regidora no adscrita, dóna la benvinguda. A continuació, diu
textualment: “Començaré la meva intervenció amb l'incís, malgrat l'explicació que ens ha donat el
regidor Sànchez al començament d'aquest Ple, de què un tema tant important per tots els
vilatans del poble d'Arenys de munt, com és la modificació de les ordenances fiscals, no s'hauria
de fer en un Ple extraordinari urgent, sinó en un Ple específic, amb una comissió informativa amb
tots els regidors i regidores de l'ajuntament, on s'hagués pogut debatre amb temps aquesta
modificació abans de portar-la a ple.
Podria detallar moltes modificacions de les ordenances, però per no repetir el mateix que ha dit
el meu company el regidor Ximenis, destacar principalment la pujada de l'IBI en un 7'58 %
passant d'un 0'66 de coeficient a un 0'71.
Vull destacar principalment la pujada de l'IBI perquè en el nostre programa electoral nosaltres
portàvem el compromís de reduir-lo amb una bona gestió municipal i sabem que és possible
perquè els dos anys que vam governar amb en Josep Manel Ximenis d'alcalde, no vam pujar
impostos i vam aconseguir reduir el deute municipal que arrossegaven de mandats anteriors.
Els que defensem les polítiques d'esquerres considerem que a vegades les lleis són molt injustes
perquè malgrat que vulguem fer uns impostos més justos i progressius que paguin més els que
més tinguin, la llei estatal ho impedeix. Per això, els que defensem una nova república catalana
hem de treballar perquè puguem fer les nostres pròpies lleis més justes i socials.
El regidor d'Economia amb el que ens hem pogut reunir per tractar aquest tema abans d'aquest
ple d'avui, li vam fer diferents propostes de baixar taxes i també destinar part de la recaptació
dels impostos a temes socials i subvencionar part dels impostos pels vilatans amb menys
recursos econòmics, part d'aquestes propostes han sigut acceptades.
Malgrat que part del impostos aniran a inversions, el que afavorirà a l'equip de govern perquè
pugui porta endavant el seu programa electoral, s'han compromès a destinar una part a temes
socials tal i com nosaltres demanem.
El meu vot serà d'abstenció, pels compromisos adquirits per l'equip de govern en temes socials,
però ara ens tocarà a nosaltres fer un seguiment de què això sigui una realitat sense deixar de
ser crítics sinó es compleixin els compromisos fets per l'equip de govern.”
El Sr. Alcalde dóna les gràcies a tots, i recorda que la segona intervenció té un màxim de 5
minuts per cada rèplica.
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Inicia aquest torn de rèplica el regidor Sr. Sánchez, que dóna les gràcies per les aportacions de
tots els regidors i els seus comentaris i reflexions. Agraeix els vots del regidor Sr. Planas, del Sr.
Jiménez i de la regidora Sra. Sánchez. La voluntat de l’equip de govern i d’ell mateix, és la de
consens, i per aquest motiu no comparteix el comentari del regidor de CIU, doncs si vol que es
faci el que ell vol, referint-se al regidor de CIU, això no és consens sinó una altra cosa. Sempre
estan disposats a parlar i es pot arribar a acords puntuals.
Respecte el comentari del Sr. Jiménez, diu que no és el coeficient, sinó que és la base tributària,
el valor cadastral, la que finalment defineix el rebut. Explica la revisió del coeficient cadastral des
del 2008. Pel 2016 es va voler rebaixar l’IBI per compensar justament l’increment que implicaria
la revisió cadastral que es va fer. Aquest any no hi ha revisió cadastral, o puges el coeficient o et
quedes allà mateix. Però considera que és un error parlar de forma relativa dels diners que es
disposen, doncs realment, només hi ha 40.000€/any per inversions, i no es comenta el fet d’anar
pagant els crèdits. En les obres estratègiques li sembla que estan d’acord, i aquestes s’han de
finançar. Aquest govern ha agafat el compromís adoptat en el Ple de desconnectar-nos dels
bancs, i el moment de fer-ho és ara, cal anar iniciant-ho, i si no es fa, després es diu que no es
compleix el que s’aprova en els plens. I tot i fent això, incrementant els ingressos corrents, no
s’aconseguirà desconnectar-nos dels bancs fins al 2025. Si no es fa, no sap quan es
desconnectarà. Respecte a la proposta de CIU de subvencionar llibres, està bé que es facin
propostes de dreta per temes de subvencions, però caldria també que fessin propostes també
per generar ingressos. Cal ser coherent.
Agraeix el vot de confiança, l’empatia, del regidor Sr. Planas, doncs és un inici per començar a
treballar, doncs si ja es comença així, es pot anar a més. Diu que mirem endavant, en allò que
ens podem posar d’acord i treballem plegats.
Agraeix també el posicionament i el vot de confiança al regidor Sr. Jiménez i a la regidora Sra.
Sánchez, comenta que els compromisos són per complir-los, i, pel que fa a la participació i a
decidir com gastem, es posarà en marxa aquest grup de treball, del pressupost participatiu i
espera que en el pressupost participatiu de l’any vinent es puguin fer les propostes per ells
plantejades.
El regidor Sr. Tarres, per al·lusions, diu que mirarà de respondre breument a tothom. Al que feia
referència el regidor d’Economia, els 40.000€ de pressupostos participatius i que diu que ells
volen que siguin més, no és que diguin que siguin més, sinó que es compleixi el que es promet,
encara que siguin menys diners, que es faci; els 160.000€ sobre la subvenció per libres, no van
ser ells qui la van presentar, sinó la seva companya socialista, ells van posar de manifest que és
molt fàcil prometre coses però quan es toca la butxaca no és tan fàcil, que pagui un altre, però
nosaltres no paguem; sobre el tema de desconnectar dels bancs, si es refereix a la moció de la
banca ètica, això no és ben bé desconnectar dels bancs, sinó canviar de banc, però en tot cas, el
regidor que la va presentar ja comentarà el que consideri. Altres temes que han sortit: el
percentatge de l’IBI, la regidora socialista deia que depèn del valor cadastral, que l’impacte no
serà el mateix, evidentment. El coeficient afecta a tots igual. També s’ha comentat temes dels
caixers, de l’ocupació de la via pública, tot i no estar-hi molt d’acord, no entenen perquè no hi ha
taxes d’ocupació pública, per exemple, Correus, també hi ha una ocupació de via pública. Pel
que fa augmentar els impostos als rics, el vigilaria amb aquest tema, amb l’IBI serà difícil que se
t’emportin la casa, però pot haver-hi un problema de selecció adversa, al final, la gent que té
poder adquisitiu, que és qui paga, no volen que la gent que paga marxi del municipi i vingui gent
que no té tant poder adquisitiu i llavors no es podran fer les polítiques socials que diuen. Per
acabar, segurament ara es recapta més que al 2009 i en aquell moment ERC es va oposar a un
augment de l’IBI i caldria que fossin conseqüents amb les seves polítiques.
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
El regidor Sr. Planas agraeix que digui que hi haurà un canvi d’actitud, i així ho espera. Diu que
ell és d’un partit de centre dreta, i així es defineix el seu partit. Però les propostes que PP porten
al Ple són en el 93% socials. I alguna cosa falla aquí, potser pensaran. Això també es pot aplicar
a la manera de fer els pressupostos, doncs diuen que el que més té més ha de pagar, i a
vegades al que més té també l’han de cuidar. I amb les ajudes que es donen als ciutadans cal
fer una mica de control, doncs hi ha abús d’ajudes per part d’algunes persones, i això pot
ocasionar discriminacions. Hem de ser conscients que quan diem que en aquest poble tota la
vida ha governat un partit d’esquerra, alguna cosa falla, doncs no sap si el que apliquen ara són
mesures de dreta. La coherència és una política de tots.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Agrair els comentaris que ha fet el regidor Sànchez.
L’única cosa és que ara li faré un comentari personal. A mi m’incomoda que utilitzi els nostres
acords, als que hem pogut arribar en les nostres converses, per retreure-ho a altres grups de
l’oposició quan no ha pogut arribar a acords amb ells. És una qüestió personal, continuarem
treballant igual sense cap mena de problema. Però vostè i jo sabem que hem parlat moltes
vegades, que les vegades que hem parlat no ha estat només ara, sinó que són converses que ja
vénen de fa molt de temps. Que hi ha una coincidència ideològica, per ser d’esquerres, malgrat
que el regidor del PP digui que no hi ha d’haver bons i dolents, cadascú és com és, segons el
regidor del PP la gent de dretes també és bona i també tenen bones idees, com que nosaltres
tenim idees d’esquerres per nosaltres són bones. Però com que tenim coincidències amb el
regidor Sànchez probablement aquestes coincidències afavoreixen els acords.
Només li volia dir, perquè m’ha incomodat.”
El Sr. Alcalde diu que si es vol un tercer torn de rèplica, recorda que és un minut.
El regidor Sr. Sánchez diu que si ha semblat això que comenta el Sr. Jiménez, es disculpa.
Destaca que qui ha volgut arribar a un consens, el Govern ha estat receptor i, per tant, no
accepta que diguin que no s’han admès propostes. Diu que en el 2009 no era regidor, i quan va
començar el govern al 2007, ell es va reunir amb el Sr. Móra i el va avisar que calia fer un canvi
en la direcció del pressupost. I considera que en tants anys, fer una ampliació de l’IBI no és tant.
El regidor Sr. Tarres diu que sí que s’han fet increments d’IBI.
El regidor Sr. Sánchez respon que per pocs imports.
El Sr. Alcalde diu que aquest tema és apassionant, però que no es pot debatre tan com es
voldria. Aprofita per dir-li al regidor Sr. Tarres que no sap el concepte d’ineficiència que té, però
aprofita per dir-li que l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en base a un informe de la Diputació de
Barcelona, que espera poder fer públic a finals d’any, juntament amb l’empresa municipal
GUSAM, SA, és el que té menys despeses de personal prestant els mateixos serveis, respecte
diversos municipis de la província de Barcelona.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per sis vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo i Campos i Na Antònia Vila i Paituví i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba i
Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups ERC, CUP i PSC; tres abstencions, dels
regidors En Ramon Planas i Freixas, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther
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Sánchez i Sánchez, del grup PP i regidors no adscrits; i tres vots en contra, dels regidors En
Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes i Na Lourdes Paituví i Colomer, del grup
CIU.

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