ACTA NÚMERO 9/2020
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta minuts del dia vint-i-dos d’octubre
de dos mil vint, es reuneixen, per mitjans telemàtics i per tal de celebrar sessió ordinària de
l’Ajuntament, el senyor alcalde president el Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents
d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels
Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal, i els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i
Alsina, Sr. Lluís Campasol i Terrats, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sra.
Vanesa Muñoz i Fernández, Sra. Àngels Castillo i Campos, Sr. Guiu Muns i Roura i el Sr. Abel
Coll i Toledano, assistits per la secretària de la corporació, Sra. M. Carmen Gómez MuñozTorrero.
El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom i explica que, com a novetat, en aquest Ple faran
una part participativa dels veïns i veïnes d’Arenys de Munt i, atès que és un Ple telemàtic, es
farà a través del núm. de telèfon 673.93.47.62, en el que es poden fer arribar precs,
preguntes, reflexions, queixes, el que considerin important en relació amb el municipi o en
relació amb aquest Ple, fins al moment d’arribar al punt de Precs i preguntes; qui recull les
dades, que és la Ràdio municipal d’Arenys de Munt, farà un recull de 5 preguntes, precs o
reflexions, que seran llegides i contestades al final del Ple, un cop tancada l’acta.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=4.0

PART DISPOSITIVA
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 10/09/2020.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=152.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el Ple.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM
D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Intervenció del Sr. Alcalde donant pas al punt núm. 2 de l’ordre del dia:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=180.0

_____

Incís de la Secretària municipal indicant que primer s’ha de llegir la Declaració institucional:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=193.0

Intervenció del Sr. Alcalde introduint el punt, fent incís en què s’hauria d’haver llegit a l’inici
del Ple, abans de començar amb els diferents punts de l’ordre del dia:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=197.0

El regidor Sr. Campasol, del grup Junts, llegeix el text següent:
“L’Ajuntament d’Arenys de Munt, rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del
Tribunal Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim
Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i
després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt de la
democràcia.
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que
vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la necessitat
d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.
Un estat que ha afusellat, inhabilitat i empresonat deu dels darrers dotze presidents de la
Generalitat de Catalunya. Que ha menystingut la voluntat popular expressada en les urnes el
9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017, que jutja 2850 activistes amb acusacions
basades en informes falsos.
Aquesta mateixa setmana vèiem com els magistrats del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya condemnava per desobediència a 4 ex membres de la Mesa del Parlament. I fins i
tot després de la bona noticia de l’absolució del Major Trapero, evidencien encara més, les
injustes condemnes de la resta de presos polítics.
L’alcalde, regidores i regidors del consistori d’Arenys de Munt, volem Manifestar que:
1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat
que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics
d’aquest ordre social.

_____

2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les
persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials,
econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets
Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres.
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra
llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de
l’Estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera,
enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a
nivell cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers anys, ha anat
més enllà i s’ha convertit en persecució política contra els nostres representants al
Govern, al Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania
que ha mostrat el seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes
decadents i que ha optat per defensar, de forma legítima, la República Catalana.
4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties
a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri
l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En definitiva,
una justícia que respecti la separació de poders.
5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è.
president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte
i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i
desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de
l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total
solidaritat cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per
defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la
llibertat dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.
6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres
representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i
respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la
dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.
7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des
de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta
amb el suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les
_____

urnes el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte
d’autodeterminació està emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu
demanem que cessi la persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim
com és l’independentisme català. Una opció política que és l’única capaç de garantir,
en aquests moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la
cultura i les institucions.”
Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=229.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant la paraula a la regidora del PSC, Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=538.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC, mostrant la seva sorpresa pel
núm. de mòbil perquè puguin trucar avui els veïns i després manifestant que no s’adhereixen
a aquesta declaració:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=561.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre la participació ciutadana:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=706.0

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A
L’EMPRESA GUSAM SA DE L’ESCOLA BRESSOL.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=742.0

La regidora delegada d’Educació, Sra. Vila, diu que no hi ha hagut discrepàncies en la
declaració i que sempre es posaran d’acord, a continuació exposa breument el contingut del
punt i llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que el Ple de data 6 de febrer de 2007 va aprovar l’establiment del servei municipal
públic de l’escola bressol, sobre la base de la memòria justificativa, del projecte
d’establiment i del projecte de reglament del servei redactats per la comissió especial.

_____

Vist que l’establiment d’aquest servei responia a la delegació de competències als municipis
en matèria d’escolarització d’infants de 0 a 3 anys efectuada per la Generalitat de Catalunya,
vinculada a una subvenció que atorgava un valor econòmic a cada plaça ocupada.
Vist que la gestió inicial de la llar d’infants va ser mitjançant empresa concessionària, des del
curs 2007-2008 fins al curs 2011-2012.
Atès que el Ple de data 14 de juny de 2012 va aprovar la modificació del projecte, memòria i
reglament del servei d’escola bressol municipal, entre altres motius, per poder prestar el
servei en qualsevol de les modalitats previstes legalment (article 3 del projecte de servei).
Atès que el Ple de data 19 de juliol de 2012 va aprovar l’encàrrec de gestió del servei de
l’escola bressol del municipi a l’empresa de capital íntegrament públic GUSAM SA.
Atès que en data 30 d’agost de 2012 es va signar el Contracte-Programa que estableix els
compromisos de les parts i les condicions sota les quals GUSAM SA. ha de prestar el servei
municipalitzat d’escola bressol.
Atès que l’Annex 3, clàusula 2.2. del compte d’explotació previst de l’encàrrec determina
que l’aportació municipal pel servei ha de ser de 105.372,62€, segons el següent detall:
Total Aportació bruta Ajuntament
Aportació Generalitat
Aportació Diputació
Total aportació neta Ajuntament

valor
875,00 €

places
105

105.372,62 €
91.875,00 €
3.948,95 €
9.548,67 €

Atès que el Ple de 30 de juliol de 2020 ha aprovat inicialment la modificació del servei
d’escola bressol en alguns dels seus apartats, havent-se elevat l’acord a definitiu en no
haver-hi hagut al·legacions.
Essent necessari modificar l’encàrrec de gestió realitzat a GUSAM SA el juliol de 2012 per tal
que es recullin en una addenda les modificacions aprovades pel Ple de 30 de juliol de 2020.
Atès que el Ple de 6 de setembre de 2018 va autoritzar i disposar una despesa d’import
138.875,44 € anuals per a la gestió de l’escola bressol.

_____

Atesa, per altra part, la situació d’emergència sanitària (COVID-19) que s’està vivint, que
obliga a adoptar plans de reobertura dels centres i aquests contemplen que hi ha d’haver
més personal de suport (creació de grups estables o “bombolla” els quals no poden
interactuar amb els demés grups), fet que fa augmentar la previsió de costos en 92.317,73€
per a tot el curs 2020-2021, segons el següent detall:

però en ser una situació temporal no s’han pogut incloure aquests costos a cap dels tres
escenaris aprovats pel Ple de 30 de juliol de 2020 i que es troben reflectits a l’Annex I del
Projecte de Memòria del Servei aprovat que forma part de l’expedient. La distribució
d’aquesta despesa es farà per anualitats, segons el següent detall:
ANUALITAT
2020
2021

APLICACIÓ
810 323 44900
810 323 44900

IMPORT
30.772,60 €
61.545,13 €

Atès que la Generalitat de Catalunya ha notificat recentment als Ajuntaments l’import
acumulat que ha d’abonar pel Finançament d’escoles bressol municipals des del curs 20122013 fins al curs 2019-2020 i l’aportació per al curs 2020-2021, i aquest suport s’ha acceptat
per Decret de l’alcaldia núm. 323/2020, de data 24 de setembre, i ha sigut ratificat per la
Junta de Govern Local del dia 6 d’octubre, segons el següent detall:
Bloc 1: finançament de les places del curs 2019-2020, mòdul de 1.300
euros per plaça
Bloc 2: import total dels endarreriments tenint en compte les
matrícules del curs 2012-2013 fins el curs 2018-2019 a 425 euros per
plaça. De l’import total dels endarreriments, en aquest exercici 2020,
es retorna un 6,72% que correspon als 200 euros per plaça establerts
a la llei de mesures

97.500,00€
17.428,57€

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 14 de maig de 2020,
va aprovar el Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol
municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, Línies 1 i 2, notificant l’import
corresponent a la Línia 1 segons el següent detall:

_____

20/X/282637

28.880,06 €

Línia 1, sosteniment del
servei de l'escola bressol
municipal curs 2017-2018

i mitjançant el Portal Municipal de Tràmits, ha comunicat a l’Ajuntament d’Arenys de Munt
l’aprovació, mitjançant AJG 406 de data 17-9-20, de la concessió individualitzada dels ajuts
en el marc de la L2 del mateix Programa, segons el següent detall:
20/X/293898

Línia 2, sosteniment del
servei de l'escola bressol
municipal curs 2018-2019

52.654,40 €.

Atès que aquests ajuts de la Diputació de Barcelona han estat acceptats per Decret de
l’alcaldia número 325/2020, de 24 de setembre, i han sigut ratificats per la Junta de Govern
Local de data 6 d’octubre.
Atès, doncs, que existeix crèdit pressupostari, que el proposat és l'adequat a la naturalesa de
la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent
certificat d'existència de crèdit.
Vist que la clàusula 14 del contracte programa del 2012 estableix:
“D’ofici o a instàncies de GUSAM SA o de la comissió de seguiment, l’Ajuntament pot
introduir en el contracte-programa les modificacions que l’interès públic exigeixi i, entre
altres, la variació de la qualitat, la quantitat, el temps i el lloc de les prestacions en què
consisteix el servei.”
Atès que la prestació d'aquest servei s'inclou en les competències atribuïdes al municipi, en
els termes previstos a l'article 25.2 L 7/1985:
n) Participar en la vigilància del compliment de l’ escolaritat obligatòria .....
Vist l’informe d’eficàcia i eficiència en la gestió del servei d’Escola Bressol per part de
l’empresa GUSAM SA, redactat per l’àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt.
Vist que s’ha obert l’expedient 1671/2020.

_____

Vista la proposta de la Regidoria d’Educació i l’àrea de Serveis Personals formulada en data
15 d’octubre de 2020.
Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Intervenció municipals, en data 9 d’octubre i
16 d’octubre respectivament.
Vist que la competència per acordar les modificacions en els encàrrecs de gestió la té
atribuïda el Ple de la Corporació, segons disposa l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, la Comissió informativa proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’encàrrec de gestió del servei d’escola bressol
subscrit amb l’empresa GUSAM SA el 30 d’agost de 2012, en els termes que queden
compresos a l’ADDENDA que forma part d’aquest expedient de modificació a tots els efectes
legals.
Segon.- Delegar a la Junta de Govern Local l’autorització i disposició de la despesa plurianual
que es derivi de l’aprovació de l’escenari a aplicar per a cada curs, així com l’autorització i
disposició de la despesa que derivi anualment de forma extraordinària pels serveis
addicionals de suport derivats el COVID-19.
Tercer.- Aprovar la minuta de l’addenda del contracte programa que obra a l’expedient, per
la qual s’introdueixen modificacions a l’encàrrec.
Quart.- Facultar la Sra. Tònia Vila i Paituví, regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt, per a la signatura de l’addenda del contracte programa.
Cinquè.- Donar publicitat dels presents acords al Perfil del Contractant de la societat GUSAM
SA i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.”
Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=769.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.

_____

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=961.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP, fent una prèvia sobre la participació
al Ple telemàtic i, tot seguit, sobre el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=981.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=1059.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=1140.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=1192.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo sobre si s’ha fet efectiu l’import dels ajuts de la
Generalitat:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=1226.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila dient que no li pot respondre si han rebut aquest ajut i
donant la paraula a la Secretària municipal per si ella ho sap:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=1246.0

Intervenció de la Secretària municipal dient que no s’han rebut i que no espera rebreu abans
de final d’any:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=1255.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=1284.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’ANY 2021.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt, exposa breument el seu contingut i tot seguit, llegeix
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
_____

“EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
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, en primer lloc al compliment de les previsions normatives i, en segon lloc a
mesures de suport a l’activitat econòmica i l’economia familiar per intentar amortir els
efectes del nou context de recessió econòmica accelerat per la pandèmia de COVID-19. A
nivell pressupostari es van adoptar noves estratègies de suport amb subvencions adreçades
a establiments comercials, empreses i famílies, però en paral·lel es va aprovar mesures de
rebaixa de la pressió fiscal començant per la derogació de les taxes d’ocupació de terrasses i
del mercat no sendentari. La voluntat manifestada pel consistori és donar continuïtat a
aquestes mesures de caràcter pressupostari i fiscal al llarg del proper exercici.
_____

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 proposta del Regidor d’economia, els informes de la Tresoreria i
Secretaria municipal, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 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 0

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I
RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

Ordenança fiscal número 1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Ordenança fiscal número 2

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Ordenança fiscal número 3

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS MITJANÇANT LA
UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
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 4
Ordenança fiscal número 11
Ordenança fiscal número 16

Ordenança fiscal número 18

_____

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de 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.
Tercer.- 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 2021.
Quart.- Considerar definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, sense cap més
tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions.
Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en
el Butlletí Oficial de la Província.
ANNEX
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE
DRET PÚBLIC MUNICIPALS
Es realitzen diverses modificacions en el redactat dels articles seguint les novetats tributàries/
normatives, de forma que es modifica la redacció de l’article 4.3 i 4.4 per puntualitzar qüestions en
relació a les consultes tributàries, l’article 5.3 la seva redacció per fer esment a la normativa de
protecció de dades d’aplicació, l’article 9.3 en relació als mitjans de presentació d’escrits.
Així mateix, s’afegeix l'article 13.2, fins aleshores faltant i se’n modifica la redacció per tal
d’incorporar la possibilitat de sol·licitar la divisió de quota en l’IBI, igual que en el cas de les taxes. I es
renumera l'apartat posterior.
També es troben canvis en l’article 17.5, que es clarifica la redacció en relació a les liquidacions i es
modifica l'import mínim, atès que estava desactualitzat amb l'aplicació que realitza l'ORGT, l’article
19.2 en relació a les notificacions, l’article 20.5 sobre l’aportació de documentació en les sol·licituds
de beneficis fiscals i, finalment, es corregeix la numeració dels apartats de l’article 39.
Aquests queden redactats de la següent manera:
_____

Article 4 - Comunicacions informatives i consultes tributàries
1.
Els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els contribuents que ho sol·licitin dels
criteris administratius existents per a l’aplicació de la normativa tributària.
2.
Les sol·licituds formulades verbalment es respondran d’igual forma. En els casos en què la
sol·licitud es formulés per escrit, es procurarà que el contribuent expressi amb claredat els
antecedents i circumstàncies del cas, així com els dubtes que li susciti la normativa tributària
aplicable.
3.
Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini establert
per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment d’altres obligacions
tributàries, s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des de la presentació. Si es considera
necessari per a formar-se criteri, es podrà demanar als interessats que ampliïn els antecedents o les
circumstàncies del cas plantejat.
4.
La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a l’Ajuntament
llevat que plantegin qüestions relacionades amb l’objecte o la tramitació d’un procediment, recurs o
reclamació iniciat abans de formular-les. Els criteris expressats en l’esmentada contestació
s’aplicaran al consultant i a altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i
circumstàncies objecte de consulta i els que van ser tractats en la contestació susdita.
5.
Si la sol·licitud d’informació es refereix a una matèria reglamentada a les Ordenances, o en
circulars internes municipals, o bé es tracta d’una qüestió la resposta de la qual es dedueix
indubitadament de la normativa vigent, el Servei receptor de la consulta podrà formular la resposta.
En altre cas, es respondrà des de la Secretaria de l’Ajuntament.
6.
Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva deguda
identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de compareixença personal. Quan
l’interessat es relacioni amb l’Administració per mitjans telemàtics, podrà identificar-se utilitzant els
sistemes d’identificació que determini l’Ajuntament.
7.
Si s’actua per mig de representant, aquest deurà acreditar la seva condició de tal, en els
termes previstos a l’article 46 de la Llei General Tributària. En tot cas, es presumirà concedida la
representació quan es tracti d’actes de mer tràmit.
Article 5 - Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària.
1.
Les dades, informes o antecedents obtinguts per l’Administració tributària en el
desenvolupament de les seves funcions tenen caràcter reservat i només poden ser utilitzats per a
l’efectiva aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals tingui encomanada i per a la imposició
de les sancions que procedeixin, sense que puguin ser cedits o comunicats a tercers, llevat que la
cessió tingui per objecte les qüestions a què es refereix l’article 95è de la Llei general tributària.
2.
L’Administració tributària municipal ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir la
confidencialitat de la informació tributària i el seu ús adequat.
Totes les autoritats o funcionaris que tinguin coneixement d’aquestes dades, informes o antecedents
estan obligats al més estricte i complet sigil respecte a aquesta documentació. Amb independència

_____

de les responsabilitats penals o civils que puguin derivar-se, la infracció d’aquest particular deure de
sigil es considerarà falta disciplinària molt greu.
3.
L’Administració municipal garantirà les dades de caràcter personal d’acord amb allò disposat
al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, la Llei Orgànica 3/2018, de
Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i resta de normativa vigent sobre
protecció de dades personals.
4.
L’accés dels interessats als procediments tributaris i l’obtenció de còpies dels documents que
integren l’expedient administratiu, s’haurà d’efectuar en els termes previstos a la normativa
tributària vigent.
Article 9 - Registres
1.
L’Ajuntament disposa d’un registre general, en el que es fan les anotacions dels
assentaments de tots els documents presentats o rebuts per qualsevol òrgan administratiu,
organisme públic o entitat vinculada o dependents d’aquests. També s’anota la sortida de documents
oficials dirigits a altres òrgans o particulars.
2.
L’Ajuntament també disposa d’un registre electrònic per a la recepció i remissió de
sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any, durant les vint-i-quatre hores al dia, sense
perjudici de les interrupcions de manteniment tècnic o operatiu, que s’anunciaran als potencials
usuaris amb l’antelació que resulti possible a la seu electrònica.
La regulació del registre electrònic s’aprovà per l’ordenança d’administració electrònica que
s’aprova en el ple del 12 de novembre de 2015 i es publica en el BOPB del 22 de gener de 2016.
3.
Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’Ajuntament a traves de qualsevol
d’aquests mitjans:
a)
Registre general o electrònic de l’Ajuntament
b)
Qualsevol registre electrònic de les administracions o entitats que integren el sector
públic
c)
Oficines de Correus.
d)
Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
En el supòsit de presentació de declaracions, escrits o documents amb transcendència tributària
per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics per contribuents que tinguin
aquesta obligació, s’enregistraran i se’ls advertirà de la possible comissió de la infracció prevista
a l’art. 199 de la Llei general tributària i la possible obertura del corresponents expedient
sancionador.
4.
Els assentaments s’anotaran respectant l’ordre temporal de recepció o sortida de documents
indicant la data del dia d’inscripció i el seu número d’ordre. Un cop efectuat el tràmit de registre, els
documents seran distribuïts sense dilació als respectius destinataris i/o unitats administratives per a
la seva tramitació.

_____

Quan, per aplicació de les Ordenances Fiscals, s’hagués de satisfer alguna taxa amb motiu de
la presentació de sol·licituds i escrits adreçats a l’Administració, la quota corresponent es podrà fer
efectiva en les oficines municipals, en el moment de presentació d’aquells.
6.
A l'efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s'entendrà data de presentació del
corresponent escrit la data de recepció en el registre municipal.
7.
Amb referència als assentaments en els llibres del registre, podran expedir-se certificacions
autoritzades pel Secretari.
5.

Article 13 - Impostos de venciment periòdic
1.
En la gestió dels impostos sobre béns immobles, sobre activitats econòmiques i sobre
vehicles de tracció mecànica, s’aplicarà les prescripcions contingudes a les seves Ordenances fiscals
específiques.
2.
En l’Impost sobre béns immobles, quan el bé immoble o dret sobre aquest pertany 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, sempre i quan l’import de la quota sigui superior a 10 euros.
En cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota en els supòsits del règim econòmic matrimonial de
societat de guanys.
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l'ús de
l'habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l'alteració de l'ordre dels subjectes passius per a
fer constar, en primer lloc, qui es beneficiari de l'ús.
3.
A les actuacions que, en relació als tributs enumerats en el present article, dugui a terme
l’Organisme de Gestió Tributària, se’ls aplicarà el que preveu la seva Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic la gestió dels quals ha estat delegada
en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració interadministrativa.
Article 17 - Pràctica de liquidacions
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l'aplicació dels respectius
tipus impositius, es practicaran liquidacions quan, no havent-se establert l'autoliquidació,
l'Ajuntament tingui coneixement de l'existència del fet imposable respecte dels tributs següents:
a)
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
b)
Contribucions especials
c)
Taxes en els supòsits de primera o única sol·licitud de serveis
d)
Taxes en els supòsits de primera o única utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic.
2.
L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència de
l’Alcalde.
3.
Quan s’hagi delegat la gestió de l’ingrés corresponent a la Diputació de Barcelona, les
liquidacions seran aprovades per l’òrgan competent de l’ORGT.

_____

Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’Administració
siguin suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita proposta per tal que
l’interessat al·legui el que convingui al seu dret.
Vistes les al·legacions, podrà practicar-se liquidació provisional.
5.
Per raons de cost i eficàcia, en els casos en que resultin quotes líquides inferiors a 10 euros,
tan sols es practicarà liquidació pels conceptes de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica,
l’impost sobre activitats econòmiques, taxes i preus públics.
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.
4.

Article 19 - Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de gestió, liquidació,
recaptació i inspecció
Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan l'interessat
resulti obligat a rebre-les per aquesta via.
Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran decidir i
comunicar en qualsevol moment a l'Administració Pública la seva voluntat de rebre les notificacions
en format electrònic.
La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei general tributària i per la normativa de
desenvolupament; i amb les especificitats de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre , del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fes càrrec de la notificació, es farà constar
aquesta circumstància en l'expedient, junt amb el dia i hora en que es va intentar la notificació,
intent que s'haurà de repetir per una sola vegada i en un hora diferent dins dels tres dies següents.
En cas que el primer intent de notificació s'hagi realitzat abans de les quinze hores, el segon intent
s'haurà de realitzar desprès de les quinze hores i a l'inrevés, deixant, en tot cas, un marge de
diferència de tres hores entre ambdós intents.
Les notificacions per mitjans electrònics s'entendran practicades en el moment en que es produeixi
l'accés al seu contingut. La notificació s'entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies
naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s'hagi accedit al seu contingut.
Quan la notificació es practiqui en paper, i no hagi estat rebuda personalment es citarà a l’interessat
o el seu representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant
anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al Butlletí oficial de
l'Estat. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb indicació del subjecte
passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la seva
tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas, la compareixença es
produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de
l’anunci al BOE. Quan transcorregut el termini indicat no s’hagués comparegut, la notificació
s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per
comparèixer.

_____

La notificació corresponent a la resta d'actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de
dret públic es practicarà conforme a les previsions contingudes als apartats 4, 5 i 6.
Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la
Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segons allò previst a la seva Ordenança General.
Quan l'interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a data de notificació, la
produïda en primer lloc, als efectes d'entendres notificada.
Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs de
cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents Ordenances Fiscals, no serà necessària la
notificació individual de les liquidacions resultants, excepte en els supòsits establerts a l’apartat 3 de
l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria.
Article 20 - Sol·licitud

1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’Alcalde.
2. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació

de Barcelona, correspondrà a l’òrgan competent de l’ORGT resoldre sobre la seva concessió.

3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter pregat, per la

qual cosa hauran de ser sol·licitats.
4. La sol·licitud es formularà del mode i en els terminis fixats legalment o en les ordenances fiscals.
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en el termini de
sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució en aquest termini, la
sol·licitud formulada s’entendrà desestimada.
No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals sol·licitats, quan
l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades. Es
presumirà que la consulta o obtenció és autoritzada pels interessats excepte que consti en el
procediment la seva oposició expressa, havent-se, d'informar a l'interessat prèviament dels seus
drets en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Excepcionalment, si l'Administració
gestora del tribut no pot obtenir els esmentats documents, podrà sol·licitar a l'interessat la seva
aportació.
6. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit del fet imposable
o el de les exempcions, bonificacions i altres beneficis tributaris.
Article 39 - Òrgans de recaptació i obligats al pagament
1.
La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que hagi estat
delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els serveis centrals i perifèrics de l'ORGT, i
correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l'exercici de competències i funcions segons el
que es preveu en el seu Reglament orgànic i funcional.
2.
La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, es farà segons el
que preveu la seva Ordenança General.
Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:
a)
els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts

_____

els successors
els infractors, per les sancions pecuniàries.
3.
Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, estaran
obligats al pagament els subjectes següents:
a) els responsables solidaris
b ) els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals.
4.
L’ORGT podrà demanar la col·laboració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària per a
la recaptació executiva dels ingressos municipals, quan no s’hagi pogut recaptar els deutes per no
conèixer l’existència de béns embargables situats dins l’àmbit de la província de Barcelona.
b)
c)

DISPOSICIONS FINALS
Primera- S'autoritza l’Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al
desenvolupament i l'aplicació de la present ordenança.
Segona.- Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Arenys de Munt, a 9 de
novembre començarà a regir el dia 1r de l’any 2011 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Posteriors modificacions parcials aprovades:
En Ple de 17/10/2013, amb efectes a partir de 1/01/2014: adaptació del text normatiu a
l’ordenança model de la Diputació de Barcelona publicada en el BOPB de 30/09/13, excepte els
articles 17.5 i 42.2.
En Ple de 23/10/2014, amb efectes a partir de 1/01/2015: modificació dels articles 40.2.c) i
46.5.b) i c).
En Ple de 8/10/15, amb efectes a partir de 1/01/2016: modificació de l’article 5.1,14.6 i 42.2 i
creació de l’article 14.9.
En Ple de 19/10/17, amb efectes a partir de 1/01/2018: Es modifica el text per adaptar
l’ordenança a la normativa vigent. s’ha introduït en l’articulat de l’ordenança els ajustos
necessaris derivats de l’aplicació de les Lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i 40/2015, d’1 d’octubre, del règim
jurídic del sector públic.
En Ple de 25/10/2018 amb efectes a partir de 1/01/2019: Modificació dels articles 6.5, 16.1,
20.5, 27.2, 30.2, 40.4, 43.4, 46.4, 47.8, 48.2.
En Ple de 22/10/2020 amb efectes a partir de 1/01/2021: Modificació dels articles 4.3, 4.4, 5.3,
9.3, 13.2, 13.3, 17.5, 19.2, 20.5, 39.2 i 39.3.
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
S’afegeix la lletra l) a l’apartat 1 de l’article 4, relatiu a l’exempció dels béns que constitueixin el
patrimoni de les Universitats afectes al compliment dels seus fins. L’aplicació de l’exempció estarà

_____

condicionada a que les Universitat acreditin el compliment dels requisits exigits a l’article 80.1 de la
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
S’elimina l’apartat 7 de l’article 5, ja que es detecta una duplicitat de contingut amb l’article 5.4. Així
mateix es renumera el següent apartat.
Finalment, es modifica la redacció de l’article 5 relatiu a la bonificació als béns immobles d’ús
residencial destinats al lloguer d’habitatge amb renda limitada per fer referència a la normativa
autonòmica en matèria d’habitatge.
Aquests articles queden redactats de la següent manera:
Article 4 - Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
1. Gaudiran d’exempció els següents béns:
a) Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats locals
estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis educatius
i penitenciaris.
b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.
c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu
i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes
establerts en els respectius acords de cooperació subscrits.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de Convenis Internacionals.
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament
determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o el suro.
g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables per a
l’explotació de les esmentades línies.
h) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total o
parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada a
l’ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de
l’activitat.
i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural, conforme
a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost.
Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions econòmiques,
tret que els resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció previstos en la Llei 49/2002, de
23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge, o que la subjecció a l'impost a títol de contribuent recaigui sobre l'Estat, les
Comunitats Autònomes o les entitats locals, o sobre organismes autònoms de l'Estat o
entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals.
j) La superfície de les forest en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses
d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’Administració
forestal.
Aquesta exempció té una durada de quinze anys, comptats a partir del període impositiu
següent al que es realitzi la sol·licitud.

_____

k) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 2 d’aquesta
Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge,
excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost sobre Societats.
L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a què les entitats
sense fins lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal especial establert
per a aquestes entitats.
Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius següents, en
tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, i mentre
no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal especial.
l) Els béns que constitueixin el patrimoni de les Universitats afectes al compliment dels seus
fins. L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a que les
Universitats acreditin el compliment dels requisits exigits a l’article 80.1 de la Llei Orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
Article 5 – Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
1 . Gaudiran d'exempció els següents immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6,00 EUR.
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la
totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6,00 EUR.
2 . Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent en la quota de l'impost els immobles que constitueixin
l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin
entre els béns del seu immobilitzat.
3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família
nombrosa de categoria general en la data de meritament de l'impost, tindran dret a una bonificació
del 40 per cent en la quota íntegra del mateix, sempre que l'immoble de què es tracti constitueixi
l'habitatge habitual de la família. Si la família nombrosa és de categoria especial el percentatge de
bonificació s’eleva al 60 per cent. També s’eleva el percentatge al 50 per cent per les famílies
nombroses de categoria general amb uns ingressos anuals per unitat familiar iguals o inferiors als
12.000,00 euros, sempre i quan l’habitatge habitual sigui la seva única propietat.
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró
municipal d’habitants i per gaudir de la bonificació cal que cadascun dels membres de la família hi
estiguin empadronats, almenys en el nombre suficient per ostentar la titularitat de família nombrosa
de la corresponent categoria.
4. Durant els 3 exercicis següents al de finalització del termini de tres anys de bonificació de
concessió obligatòria per als habitatges de protecció oficial, definit en l’article 4.2.a), gaudiran d’una
bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l’impost, aquells que hagin obtingut la bonificació
pel primer període, sense que sigui necessària la seva sol·licitud.

_____

En els mateixos termes, els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 30 per cent
durant el setè i el vuitè exercici comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de la qualificació
definitiva.
5. Gaudeixen d’una bonificació del 90 per cent en la quota íntegra de l’impost els immobles urbans
que desenvolupin activitats primàries, de caràcter agrícola, ramader o anàlogues, que es trobin
inclosos en sector de planejament o polígons d’actuació pendent de desenvolupar, i disposin d’uns
serveis de competència municipal inferior a l’existent en àrees consolidades del municipi. Les àrees
afectades són les qualificades pel Pla General d’Ordenació Urbana (POUM) com a zona C1
agroforestal, ja que disposen d’un nivell de serveis de competència municipal inferior a l’existent en
àrees consolidades del municipi.
6. Gaudiran d'una bonificació de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els quals s'hagin
instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar
obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals durant un període de 5 anys
a comptar a partir del primer període impositiu següent a la sol·licitud i serà de:
- Bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost de béns immobles per a immobles d’ús
residencial i del 25% per a immobles d’altres usos durant el primer any
- Bonificació del 30% de la quota íntegra de l’impost de béns immobles per a immobles d’ús
residencial i del 15% per a immobles d’altres usos durant els quatre anys restants
La bonificació serà aplicable a les instal·lacions amb una potència elèctrica igual o major al 30% de la
potència contractada de l’immoble i, en el cas de les instal·lacions per aprofitament tèrmic de
l’energia solar, ha de cobrir un mínim del 60% de la demanda total d’aigua calenta sanitària de
l’immoble.
És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que
disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent.
7. Gaudiran d’un bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost els béns immobles d’ús
residencial destinats al lloguer d’habitatge amb renda limitada d'acord amb la normativa autonòmica
d'aplicació en matèria d'habitatge. A aquests efectes els immobles residencials que podran gaudir de
dita bonificació seran els habitatges destinats a la mediació en el lloguer social, els habitatges
d'inserció, i els habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, sotmesos a una renda per sota del
preu de mercat.
Disposició final
Aquesta Ordenança, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Arenys de Munt el 8 de novembre de
2007 ha estat modificada pel Ple de 13/11/2008, de 16/11/2009, de 9/11/2010, de 17/11/2011 i de
13/09/12, i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
Posteriors modificacions parcials aprovades:
- En Ple de 17/10/2013, amb efectes a partir de 1/01/2014: adaptació del text normatiu a
l’ordenança model número 1 de la Diputació de Barcelona publicada en el BOPB de 30/09/13, i
modificació dels articles 5.3 i 5.6, 7.2 i 8.2.4.
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- En Ple de 23/10/2014, amb efectes a partir de 1/01/2015: modificació dels articles 6.8 i 7.2.
- En Ple de 8/10/15, amb efectes a partir de 1/01/2016: modificació dels articles 1.3, 2.3, 6.5 i 7.2, i
derogació dels articles 1.4,1.5,1.6,1.7,1.8 i 1.9.
- En Ple de 31/10/16, amb efectes a partir de 1/01/2017: modificació dels articles 4.1.j, 5.3, 5.4, 6.4,
7, 10.3 i 12.1.
- En Ple de 10/10/19, amb efectes a partir de 1/01/2020: modificació dels articles 2.2, 5.3, 5.6, 7.5,
8.2.4 i 8.2.5.
- En Ple de 22/10/20, amb efectes a partir de 1/01/2021: modificació dels articles 4.1.l, 5.7 i 5.8.
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Es modifica la redacció de l’apartat 6 de l’article 7, per tal d’adequar-lo al criteri contingut a la
consulta vinculant de la Direcció General de Tributs V0359-17, de data 13 de febrer de 2017, en
relació a les transmissions de vehicles en què intervenen persones que es dediquen a la
compravenda per indicar que si el vehicle s’adquireix en un exercici posterior a aquell en què va ser
lliurat al “Compravenda”, l’adquirent ha de satisfer la quota de l’impost sense que sigui d’aplicació el
prorrateig previst al punt 3r de l’article 7è.
Aquest article queda redactat de la següent manera:
Article 7è. Període impositiu i acreditament de l'impost
1.
El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es
produeix aquesta adquisició.
2.
L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.
En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es
prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres que resten
per transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.
4.
En els casos de baixa definitiva, o baixa temporal per substracció o robatori del
vehicle, es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu
pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació
de l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de Trànsit, aquest inclòs.
No obstant això, en els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu posterior
desballestament per l’ajuntament de la imposició, es prendrà com a data de la baixa, la de la
retirada o recepció del vehicle per part de l’ajuntament.
Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle en favor de l’ajuntament de la imposició per al
seu posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa, la de la recepció per part de
l’ajuntament.
5.
Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’hagi satisfet la quota, el
subjecte passiu pot sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li
correspon percebre.
_____

En el supòsit de transmissions de vehicles en les que intervinguin persones que es
dediquen a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans que
finalitzi l’exercici, es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes de l’exercici
següent.
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou lliurat al compravenda, no caldrà que
l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició. Si s’adquireix en un exercici posterior,
correspondrà a l’adquirent satisfer la quota de l’impost sense que sigui d’aplicació el prorrateig que
es preveu al punt 3 d’aquest article.
6.

Article 12è. Data d'aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Arenys de Munt a 8 de novembre
de 2007 i modificada parcialment pel Ple de 13/11/08 , 16/11/09 i 09/11/10, ha estat parcialment
modificada pel Ple de 17/11/11 i començarà a regir pel que fa a les modificacions el dia 1r. de gener
de l’any 2012, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.
Posteriors modificacions parcials aprovades:
- En Ple de 17/10/2013, amb efectes a partir de 1/01/2014: adaptació del text normatiu a
l’ordenança model número 3 de la Diputació de Barcelona publicada en el BOPB de 30/09/13.
- En Ple de 23/10/2014, amb efectes a partir de 1/01/2015: modificació de l’article 4.1.g).
- En Ple de 27/10/2016, amb efectes a partir de 1/01/2017: modificació de l’article 6.2, 6.3 i
9.1
- En Ple de 25/10/2018 amb efectes a partir de 1/01/2019: Modificació de l’article 6.2.
- En Ple de 10/10/2019 amb efectes a partir de 1/01/2020: Modificació de l’article 4.1.g).
- En Ple de 22/10/2020 amb efectes a partir de 1/01/2021: Modificació de l’article 7.6.
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Es modifica l’article 8, unificant el tipus de gravamen al 2,5%, tant per les obres majors com menorsassabentats, atès que la normativa no permet tenir tipus diferenciats i cal regularitzar-ho, s’ha
considerat oportú, en la línia de donar suport a l’activitat econòmica en un context de recessió,
igualar els gravàmens de les obres majors als tipus reduïts del 2,5% que ja gaudien els assabentats.
Aquest fet implica reduir l’impost en un 1,5%.
A l’article 9.4 s’elimina l’import mínim de l’ingrés a compte de 15 euros, ja que tampoc és aplicable
jurídicament.
Finalment, es modifica l’annex en el sentit que es revisa i modifica la redacció de l’apartat I.
TREBALLS D’EDIFICACIÓ,URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL, s’actualitza l’import del mòdul bàsic i la taula
de coeficients que figura al punt 2 (COEFICIENT D’ÚS (Cu)) de l’apartat I. (Treballs d’edificació,
urbanització i obra civil) de l’Annex de l’Ordenança, suprimint la referència a les “piscines (sense
_____

cobrir)” atès que ja estan incloses a “Construccions auxiliars o annexes. Edificis industrials, tallers i
fàbriques. Garatges. Graners o magatzem. Piscines descobertes. Quadres estables.”
Aquests articles queden redactats de la següent manera:
Article 8.- Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà del 2,5 per cent.
Article 9.- Règim de declaració i d’ingrés
1. S’estableix la liquidació com a forma de gestió del pagament provisional a compte que cal fer
amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la presentació de la comunicació prèvia
o declaració responsable, o de l’inici de la construcció, instal·lació o obra quan no s’hagin
realitzat els tràmits esmentats; conseqüentment, el subjecte passiu haurà de declarar la base del
pagament a compte, determinar-ne l’import i ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article.
2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una comunicació prèvia o una declaració
responsable per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que constitueixen el fet
imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la sol·licitud o juntament amb la
comunicació prèvia o la declaració responsable, el projecte d’obres i el pressupost d’execució
material estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan
això constitueixi un requisit preceptiu.
3. L’ingrés a compte resultant de la liquidació provisional serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu
a la base del pagament a compte.
Aquesta base serà la següent:
a) En obres majors: el pressupost de referència visat de la instal·lació o l’obra en aplicació del
mòdul de referència establert pel Col·legi d’Arquitectes. En cas de que les dades no siguin
facilitades per l’interessat, els serveis tècnics municipals realitzaran el corresponent càlcul
segons Annex d’aquesta ordenança.
b) En obres menors: el pressupost facilitat per l’interessat, expressat en xifres raonables, i el qual
serà revisat pels serveis tècnics municipals.
Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una modalitat
que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta Ordenança, la base del
pagament a compte es determinarà en funció del pressupost presentat per l’obligat tributari,
que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un
requisit preceptiu.
4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà de fer
efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva o s’efectuï la comunicació prèvia
o la declaració responsable, conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa
duta a terme. El termini per a fer l’ingrés del pagament provisional a compte de l’ICIO conclou,
en tot cas, deu dies després de la notificació de la concessió de la llicència o de la presentació de
la comunicació prèvia o de la declaració responsable.

_____

Així mateix, en els casos d’obres majors es prestarà una fiança del 2% del pressupost total de
l'obra a realitzar per cobrir els possibles desperfectes urbanístics que es puguin ocasionar; i en les
obres d’enderrocs es cobrarà una fiança del 2% del pressupost total, per a cobrir els possibles
desperfectes urbanístics que es puguin ocasionar.
5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop acceptada la
modificació per l’Ajuntament, aquest practicarà la liquidació complementària, la base de la qual
es determinarà aplicant els criteris establerts en l’apartat 3, al projecte modificat i l’import
diferencial de la qual serà el resultat de minorar la quantitat que en resulti amb l’import dels
ingressos de liquidacions anteriors referides a la mateixa obra. Si no es poden aplicar els
esmentats criteris, la base es calcularà a partir del pressupost modificat i l’import diferencial es
determinarà de la mateixa manera que en el cas anterior. En tots dos casos s’han d’acomplir els
terminis i requisits indicats en els apartats anteriors.
Els efectes de les liquidacions complementàries seran els mateixos que els de les liquidacions
precedents.
En els mateixos termes establerts per la liquidació complementària, també s’actualitzarà l’import de
les fiances.
Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni presentat comunicació
prèvia o declaració responsable, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà
una liquidació provisional a compte, la base de la qual es determinarà d’acord amb el que es preveu
a l’apartat 3 anterior. A aquests efectes, per pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament,
l’interessat haurà de presentar un pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent
quan això constitueixi un requisit preceptiu.
També s’exigirà la presentació de les corresponents fiances, sempre i quan l’obra no estigui
finalitzada, a no ser que els tècnics municipals ho estimin convenient.
6. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant
l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, a la qual podran adjuntar els
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost hi consignat. Els documents establerts
són:
- fotocòpia del certificat final d’obra
- fotocòpia de l’assegurança decenal
- fotocòpia del model 600
- fotocòpia de l’escriptura d’obra nova.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en el certificat
final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d’obres o la
data màxima de finalització de les obres que s’hagi establert per als actes subjectes a comunicació
prèvia o declaració responsable.
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7. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, l’Ajuntament
practicarà la liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el termini
previst a l’article 31 de la Llei general tributària.
8. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà d’abonar-lo
en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària. Transcorregut el període
voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del deute s’iniciarà el període executiu,
que determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els termes previstos als
articles 26 i 28 de la Llei general tributària.
9. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de verificació de
dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents.
10. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de l’impost, per no
haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per a la qual es va fer el
pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe emès pels serveis tècnics d’urbanisme de
l’Ajuntament, en el qual es faci constar l’acceptació municipal de la renúncia total o parcial a
l’execució de la construcció, instal·lació o obra, així com la valoració de la part realitzada, en els
termes previstos a l’últim paràgraf de l’article 103.1 del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
ANNEX: QUE ES CITA A L’ARTICLE 9 D’AQUESTA ORDENANÇA
Tal i com es disposa a l’article 9 d’aquesta Ordenança la base imposable de l’autoliquidació prèvia o
liquidació provisional a compte que s’hi regula es determinarà a partir del mòdul bàsic establert pel
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any
2020, ponderat amb els coeficients correctors que tot seguit es detallen, quan el resultat obtingut
sigui superior a l’import del pressupost que hagi presentat l’interessat.
I. TREBALLS D'EDIFICACIÓ, URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL
El paràmetre de partida és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts
comunes, expressada en metres quadrats amb dos decimals.
Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos diferenciats, caldrà
destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada mòdul diferent.
La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que s’assimila al pressupost de
referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de referència per la superfície
afectada per cadascun d’aquests mòduls.
A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent:
Mr = Mb × Ct × Cu.
Definicions:
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 513,00 EUR/m².
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
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Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat.
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.
Els coeficients correctors que es faran servir són el següents:

1.

COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct).
1.1. En edificacions de nova planta i addicions.
TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ
- Edifici aïllat (4 façanes).
- Soterranis a partir del 3r en tot tipus d’edificis.
- Edifici en testera (3 façanes).
- Soterranis 1r i 2n en tot tipus d’edificis.
- Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes).

Ct
1,20
1,10
1,00

1.2.En obres de reforma i rehabilitació
TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ
- Rehabilitació integral d’edifici conservant exclusivament les
façanes.
- Reformes que afectin elements estructurals.
- Reformes que no afectin elements estructurals.
- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o
tancaments (aplicat a la superfície de façana).
- Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals
ni instal·lacions.
- Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments
(aplicat a la superfície de façana).

Ct
0,90
0,70
0,50

0,30

NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta.
1.3.Treballs d’urbanització i obra civil
TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ
- Moviments de terres i infraestructura.
- Superficials complementàries.
- Piscines i obres sota-rasant.

Ct
1,10
1,00
1,10

2.
COEFICIENT D’ÚS (CU).
USOS
- Ascensor
- Hotels de 5 estrelles. Museus. Sales de cinema. Teatres, auditoris.
_____

Cu
10,00
3,00

- Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris
2,80
- Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4 estrelles. Centres d’investigació i
laboratoris universitaris. Centres penitenciaris. Estacions, aeroports i
terminals de transports. Facultats i escoles universitàries.
2,60
- Edificis de jutjats. Laboratoris d’anàlisi. Palaus d’exposicions i
congressos.
2,40
- Aparthotel i residències. Cementiris. Centres de culte. Clubs socials
amb serveis. Edificis administratius. Edificis serveis públics. Hotels
de 3 estrelles.
2,20
- Centres mèdics, consultoris. Despatxos amb alt equipaments. Escoles
i instituts grau mig. Hotels de 2 estrelles. Laboratoris industrials.
Locals bancaris. Oficines. Pavellons i complexos esportius i d’oci.
Restaurants i cafeteries.
2,00
- Construccions per turisme rural. Dispensaris, CAP. Hostals i Pensions.
Hotels d’1estrella. Llars d’infants i parvularis. Piscines cobertes.
1,80
- Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria intensiva i
escorxadors. Habitatge adossat. Habitatge unifamiliar. Sales d’usos
múltiples.
1,60
- Habitatge col·lectiu. Vestidors.
1,40
- Edificis d’aparcaments. Locals i magatzems comercials sense ús.
Pistes poliesportives cobertes. Plantes altes edifici industrial.
1,20
- Construccions auxiliars o annexes. Edificis industrials, tallers i
fàbriques. Garatges. Graners o magatzem. Piscines descobertes.
Quadres estables.
1,00
- Magatzems i naus industrials.
0,70
- Coberts.
0,60
- Parcs i jardins.
0,40
- Càmpings i pistes esportives descobertes. Façanes i cobertes.
Graderies. Obres d’urbanització.
0,30
- Estacionaments en superfície. Paviments d’asfalt. Tanques i murs.
0,20
- Paviments amb drenatge.
0,10
- Condicionament de terreny.
0,05
Com ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de les quantitats parcials que
resultin de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la superfície parcial a la qual s’ha
d’aplicar.
II. TREBALLS D'ENDERROC
El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent:
Pr = V × Mb × Ct × Cu.
Definicions:
_____

V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 4 metres, es
considerarà el volum d’aquesta altura per planta.
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 513,00 EUR/m².
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct).
TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ
Ct
- Edificacions en zones de casc antic.
0,30
- Edificacions entre mitgeres.
0,20
- Edificacions aïllades.
0,10
2.

COEFICIENT D’ÚS (Cu).
USOS
- Altures de menys de 10 metres.
- Altures de més de 10 metres.

Cu
0,10
0,15

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Arenys de Munt a 17 de novembre
de 2011, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2012 i continuarà vigent mentre no se n’acordi
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran
vigents.
Modificacions parcials aprovades:
- En Ple de 17/10/2013, amb efectes a partir de 1/01/2014: modificació dels articles 6.1.d) i
9.4
- En Ple de 9/10/2014, amb efectes a partir de 1/01/2015: modificació de l’article 8.
- En Ple de 19/10/2017, amb efectes a partir de 1/01/2018: modificació dels articles 2. g), 6.8,
9.3 i 9.11.
- En Ple de 25/10/2018 amb efectes a partir de 1/01/2019: Modificació dels articles 1, 2, 3,
7.2, 7.5, 9, Disp. Final i annex.
- En Ple de 10/10/2019 amb efectes a partir de 1/01/2020: Modificació annex.
- En Ple de 22/10/2020 amb efectes a partir de 1/01/2021: Modificació dels articles 8, 9.4 i
annex.
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
S’ha afegit un apartat quart a l'article 8 de l’ordenança (Tipus de gravamen, quota i percentatge de
reducció del valor cadastral) que estableix que: “La quota tributària no pot ser superior a l'increment
_____

patrimonial realment obtingut pel subjecte passiu.”, per tal d'adaptar-la a la sentència 126/2019 del
Tribunal Constitucional, en la que es declara que l'article 107.4 del TRLRHL és inconstitucional només
en aquells supòsits en els que la quota a pagar és superior a l'increment patrimonial realment
obtingut pel contribuent, apel·lant al legislador a realitzar l'adaptació normativa corresponent.
Aquest article queda redactat de la següent manera:
Article 8è. Tipus de gravamen i quota
1. D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per determinar l'import de l'increment real
s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment del meritament el percentatge que resulti del
quadre següent:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys
...................................................................................................................3,7
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys
.................................................................................................................................. 3,5
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze
anys...........................................................................................................................3,2
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys
..................................................................................................................................3,0
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 30 per cent
3. Com a conseqüència del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, i a efectes
de la determinació de la base imposable d’aquest impost, s'aplicarà als nous valors cadastrals
dels terrenys el percentatge de reducció del 40 %.
Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals resultants de la
modificació a que es refereix el paràgraf anterior siguin inferiors als vigents fins aleshores.
El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny abans del
procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.
4. La quota tributària no pot ser superior a l'increment patrimonial realment obtingut pel
subjecte passiu.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Arenys de Munt, a 8 de novembre de
2007, ha estat modificada pel Ple de 9 de novembre de 2010 amb efectes a partir del dia 1r. de gener
de l’any 2011, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Modificacions parcials aprovades:
En Ple de 17/10/2013, amb efectes a partir de 1/01/2014: adaptació del text normatiu a
l’ordenança model número 4 de la Diputació de Barcelona publicada en el BOPB de 30/09/13,
excepte l’article 6, i amb concreció de l’art. 8.3.
En Ple de 23/10/2014, amb efectes a partir de 1/01/2015: derogació de l’apartat 3 de l’article
3 i modificació de l’article 5 apartats 2 i 3.

_____

En Ple de 8/10/15, amb efectes a partir de 1/01/2016: modificació dels articles 2.6 i 5.2.
En Ple de 31/10/16, amb efectes a partir de 1/01/2017: modificació dels articles 2.3, 2.5 i 9.3.
En Ple de 25/10/2018 amb efectes a partir de 1/01/2019: Modificació dels articles 1.3, 2.1,
2.2, 2.15, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 9, 11.7, 13.1
En Ple de 22/10/2020 amb efectes a partir de 1/01/2021: Modificació de l’article 8 (nou
apartat 8.4)
-

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
A l’article 5.2. es concreta que, la referència al SMI, és referent al vigent a l'exercici de meritament de
l'impost, l’article 5.4 es modifica l'odre de la documentació a presentar, s’introdueix un nou apartat
5.6 a fi que, en cas que la documentació presentada en base a l’IRPF no fos suficient, es donarà
trasllat de la sol·licitud als Serveis Socials de l’Ajuntament per a valorar la capacitat econòmica dels
sol·licitants. I es renumera l’apartat 5.7.
Així mateix, es preveu una reducció de les tarifes, tant per als locals comercials inactius com per la
taxa de residus comercials i industrials, segons l’informe tècnic-econòmic realitzat a l’efecte, que en
termes generals és del 15%, però tenint en compte algunes casuístiques particulars, aquesta reducció
pot anar dels 50% per als locals tancats sense activitats, i del 20% al 25% en locals de restauració que
suporten una major càrrega fiscals. Aquesta modificació afecta als articles 6.2.2.1 i 12.2 de
l’ordenança.
Finalment, s’esmena a l’article 9.4., la referència a l’article 2.2 i es substitueix per la referència a
l’article 2.1.a).
Aquests articles queden redactats de la següent manera:
Article 5. Beneficis fiscals
1. Es reconeixeran exempcions i bonificacions per raó de la capacitat econòmica del subjecte passiu.
2. La capacitat econòmica es valorarà prenent com a referència el salari mínim interprofessional
(SMI) de l’exercici de meritament de l’impost, segons el següent detall:
a) Situacions d’EXEMPCIÓ:
Ingressos anuals inferiors a:
I.
Unitat familiar amb 1 sol membre................................ SMI
II.
per cada membre de més en la unitat familiar............ s’incrementa en un 20%
l’import anterior
b) Situacions amb un 50% de BONIFICACIÓ:
Ingressos anuals inferiors a:
I.
unitat familiar amb 1 sol membre................................ 1,5 cops el SMI
II.
per cada membre de més en la unitat familiar............ s’incrementa en un 20%
l’import
anterior

_____

3. Poden sol·licitar els esmentats beneficis fiscals aquells a qui fa referència l’article 3.1 d’aquesta
Ordenança.
4. Per a gaudir de l’exempció o bonificació, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud davant de
l’administració gestora del tribut dins del primer trimestre natural de l’exercici fiscal al que fa
referència l’esmentada sol·licitud. En tot cas les circumstàncies que s’al·leguin s’hauran d’acreditar
amb la següent documentació:
Declaració de renda o certificat negatiu si no hi ha obligació de presentar-la, en relació al
darrer exercici declarat.
Atur amb o sense prestació
Subsidi d'atur
Certificat de convivència
Certificat o justificants de la Seguretat Social sobre les pensions.
5.Si es concedís l’exempció o bonificació, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha
sol·licitat.
6. L’ORGT valorarà la procedència de la bonificació en base a l’IRPF presentat. En cas de que aquest
document no fos suficient per beneficiar-se de l’exempció o bonificació, l’ORGT donarà trasllat de la
sol·licitud i de la restant documentació als Serveis Socials de l’Ajuntament a fi i efecte de que emetin
un informe de valoració de la capacitat econòmica del sol·licitant que determini la procedència o no
de l’aplicació de l’exempció o bonificació.
7. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti improcedent
l’exempció o bonificació, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a efectes que es
pugui liquidar degudament la taxa.
Article 6. Quota tributària
1.
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en
funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via
pública on estiguin situats.
2.
A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
2.1. Habitatges:
2.1.1. La tarifa a aplicar als habitatges serà la següent:
EUROS/any

I.

Habitatges

de

caràcter

familiar, sense

ús de

_____

Habitatges

de

caràcter familiar,

amb

ús de

B) Disseminats

122,31

56,99

la

deixalleria: ..........
II.

A) General

la

deixalleria: ............

110,08

51,28

compostador: ..........

110,08

51,28

IV.
Habitatges de caràcter familiar, amb ús de la deixalleria
i del compostador: .........................................................................

98,07

45,58

III.

Habitatges

de

caràcter

familiar,

amb

ús

del

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

Esporga i restes vegetals (mínim 2 Kg),

Terres i runes de petita obra domèstica (mínim 25 Kg),

Electrodomèstics amb CFC (neveres, congeladors, aparells d'aire condicionat...),

Grans electrodomèstics (rentadores, assecadores, rentaplats...),

Petits electrodomèstics (línia marró, electrònica, aparells informàtics...),

Televisors i monitors,

Fluorescents i bombetes. (mínim 2 unitats),

Tòners i/o cartutxos de tinta (mínim 3 unitats),

Aerosols (mínim 2 unitats),

Pneumàtics,

Bateries de cotxe o moto,

Olis i greixos comestibles (mínim 1 litre),

Pintures, vernissos, tintes...,

Dissolvents,
2.1.2.

_____

Metalls (ferro, alumini, plom, coure, llautó...),
No s’aplicarà la tarifa II a les aportacions de residus que siguin objecte de recollida selectiva a
la via pública (orgànica, vidre, paper i cartró, envasos i resta.
Seran exclosos de la possibilitat de gaudir de la tarifa II els subjectes passius als que s’hagi
obert un expedient informatiu per infringir les normes establertes en relació a la recollida dels
residus municipals.
En termes de comptabilitzar les aportacions a la deixalleria per gaudir de la tarifa II o IV,
encara que l’usuari faci més d’una aportació diària de residus, només es tindrà en compte un
lliurament al dia.
2.1.4. La tarifa tipus III serà aplicable als habitatges que acreditin el tractament de les restes
orgàniques i vegetals que es generen en llur habitatge mitjançant el procés de l’autocompostatge
casolà.
2.1.5. La tarifa tipus IV serà aplicable als habitatges que acreditin el tractament de les restes
orgàniques i vegetals que es generen en llur habitatge mitjançant el procés de l’autocompostatge
casolà, i facin ús de la deixalleria segons els supòsits definits a la present ordenança.
2.1.6. A fi de comprovar la correcta separació i gestió de la fracció orgànica, l’Ajuntament pot dur a
terme en qualsevol moment les inspeccions i controls que consideri necessàries.
2.1.7. Per acollir-se a les Tarifes III i IV, caldrà haver presentat una sol·licitud entre l’1 de gener al 31
de març de l’any anterior a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà amb el següent contingut:
o
Signar el document formal d’adhesió a la campanya d’autocompostatge de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, mitjançant el model d’instància que es facilitarà al web municipal o a la mateixa
OAV.
o
Disposar d’un compostador homologat, situat en un espai exterior no pavimentat, i adjuntarne una fotografia
o
Facilitar el control i seguiment del procés d’ autocompostatge casolà per part del personal de
l’Àrea de Medi Ambient anualment
En cas de cessament del tractament de les restes en l’habitatge mitjançant autocompostatge casolà,
el subjecte passiu tindrà l’obligació de comunicar-ho a l’ajuntament.
2.1.8. Seran exclosos de la possibilitat de gaudir de la tarifa II, III i IV els subjectes passius als que
s’hagi obert un expedient informatiu per infringir les normes establertes en relació a la recollida dels
residus municipals.
2.1.9. Als efectes de l’aplicació del quadre de tarifes, l’empresa gestora de la Deixalleria
mancomunada i el Departament de Medi ambient, facilitaran a l’òrgan gestor d’aquesta taxa, abans
del dia 1 de març de l’any en que s’hagi d’aplicar, la relació de subjectes passius que l’any
immediatament anterior han complert amb les condicions, per tal que es pugui elaborar el
corresponent padró fiscal.

-

2.2.

Locals comercials inactius:
2.2.1. La tarifa a aplicar serà la següent:
EUROS/any

_____

I.
Per cada local comercial inactiu
61,16
2.2.2 Gaudiran d’una reducció del 100% aquells contribuents que acreditin que el ingressos
familiars del titular o titulars del rebut no superen l’import del salari mínim interprofessional, el
qual anirà augmentant a raó del 20% per cada membre de la unitat familiar.
ACREDITAMENT: Per poder gaudir de la reducció s’haurà d’acreditar abans del 31 de març, per cada
exercici econòmic que se’n vulgui gaudir, mitjançant la presentació de la declaració de renda de tots
els membres de la unitat familiar.
Cas que no es fes, pot substituir-se pel certificats de percepció d’emoluments de cada un dels
membres de la unitat familiar.
Per a gaudir de la tarifa reduïda, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud a l’Organisme de Gestió
Tributària, acreditant els ingressos i les condicions familiars.
Si es concedís, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol·licitat.
Si es modifiquen les condicions personals del contribuents de forma que resulti improcedent la
reducció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a efectes que es pugui liquidar la
taxa.
Article 9. Fet imposable
1.
Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat –
autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de
residus–, la recollida, transport i tractament dels residus comercials.
2.
Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials, la prestació
dels serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos.
b) Recollida, transport i tractament i de residus domèstics generats per les indústries
3.
A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat
pròpia del comerç, al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i els mercats,
així com de la resta del sector serveis.
4.
La taxa establerta a l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la taxa prevista a
l’article 2.1.b) de l’Ordenança; conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa per la gestió dels
residus comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus domèstics generats per la realització
d’activitats domèstiques en locals comercials inactius.
Article 12. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de
residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local , que es determinarà en
funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del
residu, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
euros

_____

Epígraf primer. Despatxos professionals
Per cada despatx professional ...........................................................

_____

122,31

Epígraf segon. Allotjaments
Hotels, residències i similars ............................................ .

655,35

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
Fins 40 m2 .............................................................

131,07

De 41 a 60 m2 ......................................................................................

218,45

De 61 a 80 m2.......................................................................................

323,99

De més de 80 m2 .................................................................................

436,90

Epígraf quart. Establiments de restauració
Bars, cafeteries i similars fins 50m2 ....................................................

314,58

Bars, cafeteries i similars entre 51 i 100m2 ........................................

433,89

Bars, cafeteries i similars entre 101 i 150m2......................................

528,00

Bars, cafeteries i similars entre 151 i 200m2........................................

631,31

Bars, cafeteries i similars de més de 200m2........................................

769,05

Restaurants fins 50m2 ........................................................................

567,98

Restaurants entre 51 i 100m2 ..............................................................

873,80

Restaurants entre 101 i 150m2..........................................................

1.120,38

Restaurants entre 151 i 200m2..........................................................

1.439,21

Restaurants de més de 200m2.........................................................

1.734,77

Epígraf cinquè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis
Locals industrials fins a 200 m2 ............................................. .........

269,12

Locals industrials de 201 a 400 m2 ...................................................

326,81

Locals industrials de més de 400 m2 .................................................

655,35

Locals comercials fins a 40 m2 ..........................................................

122,30

Locals comercials de 41 a 60 m2 ......................................................

166,03

Locals comercials de més de 60 m2 ................................................

222,84

Locals de serveis fins a 40 m2 ..........................................................

122,30

Locals de serveis de 41 a 60 m2 ......................................................

166,03

Locals de serveis de 61 a 100 m2 ....................................................

222,84

Locals de serveis de 101 a 150 m2 ...................................................

303,18

Locals de serveis de més de 151 m2 ................................................

395,00

Epígraf sisè. Serveis extraordinaris
Per la recollida d’un bujol de capacitat igual o inferior a 240 litres.......

3,38

Per la recollida d’un bujol de capacitat superior a 240 litres................

4,76

3. A efectes de determinar la superfície computarà els m2 útils del local.

Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el 8 de novembre de 2007, ha estat modificada pels Plens de 13/11/2008, 16/11/2009, 9/11/2010 i
17/11/2011 i 13/09/2012, i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
Posteriors modificacions parcials aprovades:

_____

En Ple de 17/10/2013, amb efectes a partir de 1/01/2014: modificació dels articles 6.2, 9.4,
12.2, 14.2 i establiment d’una Disposició transitòria.
En Ple de 9/10/2014, amb efectes a partir de 1/01/2015: modificació de l’article 6.2 i de la
Disposició transitòria.
En Ple de 19/10/2017, amb efectes a partir de 1/01/2018: Modificació de l’article 2 afegint
els apartats 2.2.3 i 2.2.4 per determinar bonificacions als locals de rendes més baixes.
En Ple de 25/10/2018 amb efectes a partir de 1/01/2019: Modificació de l’article 2.1, 5.4 i
6.2.
En Ple de 10/10/2019 amb efectes a partir de 1/01/2020: Modificació de l’article 6.2 i 12.2.
En Ple de 22/10/2020 amb efectes a partir de 1/01/2021: Modificació de l’article 5.2, 5.4, 5.6,
6.2.2.1, 9.4 i 12.2.
-

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Es modifica l’article 6.1. epígraf 1 amb un nou quadre de tarifes, les quals:
- es proposen unes tarifes amb noves franges d’edat que abans no estaven recollides, s’apliquen
preus més reduïts per a les persones grans empadronades al municipi, i unes noves tarifes de
10 usos i de temporada a preus molt assequibles per a infants i persones grans.
- augmenten en els preus per a les persones usuàries de fora del municipi, de forma que es
produeix un augment notable en les tarifes de les persones no empadronades a Arenys de
Munt.
- en relació als preus per a usuaris empadronats a Arenys de Munt, en temes generals s’ajusten
els valors decimals a zero, els imports de 3.10 euros passen a 3 euros, i la tarifa adults, ara
general, passa dels 3.80 euros als 4.00 euros. Es crea una nova tarifa reduïda per a nens d’1 a 3
anys, i s’ajusta a la baixa el preu per a persones grans, tant en les entrades diàries com en els
abonaments. També s’aplica un preu reduït als casals d’estiu d’Arenys de Munt, mentre que
s’incrementa per aquells de fora del municipi.
Aquest article queda redactat de la següent manera:
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Epígraf 1. PISCINA MUNICIPAL

1. Entrades

_____

Euros
Euros
A.
B.
Empadronats a
No empadronats
Arenys de a Arenys de Munt
Munt**

- General
4,00
9,00
-Nens (d’1 a 3 anys)
1,00
2,00
- Nens ( de 4 a 16 anys)
3,00
6,00
- 3ª edat (a partir de 65 anys)
2,00
5,00
- Diversitat funcional
3,00
6,00
- Familiar * (de primer grau i a partir del tercer membre)
3,00
6,00
2. Abonaments 10 usos
- General
30,00
75,00
-Nens (d’1 a 3 anys)
8,00
18,00
- Nens ( de 4 a 16 anys)
25,00
50,00
- 3ª edat (a partir de 65 anys)
15,00
40,00
- Diversitat funcional
25,00
50,00
3. Abonaments de Temporada
- General
60,00
140,00
-Nens (d’1 a 3 anys)
16,00
36,00
- Nens ( de 4 a 16 anys)
50,00
100,00
- 3ª edat (a partir de 65 anys)
30,00
90,00
- Diversitat funcional
50,00
100,00
- Familiar * (familiars de primer grau del sol·licitant)
170,00
200,00
4. Cursets
- De natació
55,00
55,00
- Altres
Segons oferta
Segons oferta
- Casals
- Casal d'Arenys de Munt (ús per nen) ***
0,50
- Casal fora del municipi (ús per nen)****
2,00
* Per acreditar el vincle familiar, caldrà presentar el Llibre de família.
** Per acreditar estar empadronat, caldrà presentar el DNI o volant d’empadronament
*** Casal d'entitat amb seu social a Arenys de Munt
**** Casal d'entitat amb seu social fora del terme municipal

Epígraf 2. PAVELLÓ MUNICIPAL, PISTA ANNEXA I POLIESPORTIU:
1. Horari diürn sense llum (per partit), per hora o fracció

_____

Euros
19,00

2. Horari diürn festiu sense llum (per partit), per hora o fracció

26,00

3. Horari nocturn amb llum (per partit), per hora o fracció

26,00

4. Horari nocturn festiu amb llum (per partit), per hora o fracció

39,00

5. Torneigs d’esports lleure, per dia o fracció
6. Entrenaments de clubs, per dia o fracció
7. Trofeus organitzats per entitats o clubs amb ànim de lucre, per dia o fracció
8. Espectacles aliens a l’Ajuntament, per dia o fracció
9. Espectacles esportius aliens a l’Ajuntament, per dia o fracció

95,00
620,00
1.500,00
620,00

Epígraf 3. CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL:
1. Horari diürn sense llum (per partit), per hora o fracció

36,00

2. Horari diürn festiu sense llum (per partit), per hora o fracció

45,00

3. Horari nocturn amb llum (per partit), per hora o fracció

45,00

4. Horari nocturn festiu amb llum (per partit), per hora o fracció

60,00

5. Torneigs d’esports lleure, per dia o fracció
6. Entrenaments de clubs, per dia o fracció
7. Trofeus organitzats per entitats o clubs amb ànim de lucre, per dia o fracció
8. Espectacles aliens a l’Ajuntament, per dia o fracció
9. Espectacles esportius aliens a l’Ajuntament, per dia o fracció

360,00
95,00
620,00
1.500,00
620,00

Epígraf 4. PISTA ESPORTIVA DEL CEIP SANT MARTÍ i CEIP SOBIRANS:
1. Horari diürn sense llum (per partit), per hora o fracció

12,00

2. Horari diürn festiu sense llum (per partit), per hora o fracció

15,00

3. Horari nocturn amb llum (per partit), per hora o fracció

22,00

4. Horari nocturn festiu amb llum (per partit), per hora o fracció

27,00

5. Torneigs d’esports lleure, per dia o fracció
6. Entrenaments de clubs, per dia o fracció
7. Trofeus organitzats per entitats o clubs amb ànim de lucre, per dia o fracció
8. Espectacles aliens a l’Ajuntament, per dia o fracció
9. Espectacles esportius aliens a l’Ajuntament, per dia o fracció
_____

160,00

140,00
80,00
500,00
1.000,00
500,00

Epígraf 5. CASAL DE JOVES L’”ESCORXADOR”:
1. Ús de l’ordinador

Euros
-

2. Ús de l’ordinador amb connexió a internet
3. Ús de la impressora, per cada impressió
4. Ús de qualsevol de les dues sales per concerts, per cada fracció (segons tarifa 4)
5. Assajos de grups de música sense ús dels instruments municipals, per hora
si almenys 2 membres estan empadronat al municipi **
si cap membre o sols 1 està empadronat al municipi
(** Caldrà presentar DNI o volant d’empadronament per acreditar)
6. Ús de la barra de bar
7. Us privatiu d’espai per emmagatzemar material dels grups de música, al mes
Epígraf 6. CAN BORRELL:
1. Ocupació de la Sala durant un sol dia, per cada hora
2. Ocupació de la Sala durant més d’un dia per a la realització d’un curs o similar, per
cada hora
3. Ocupació de la Sala per a actes o events en els quals hagi ànim lucratiu per part
del subjecte passiu
4. Ocupació de la Sala per a casaments
Epígraf 7. SALA MUNICIPAL:
1. Ocupació de la Sala en un mateix dia, cada hora
2. Ocupació de la Sala durant més d’un dia per a la realització d’un curs o assaig,
cada hora
3. Ocupació de la Sala per a actes, espectacles o events en els quals hagi ànim
lucratiu per part del subjecte passiu, per cada dia o fracció
Epígraf 8. SALA D’EXPOSICIONS MUNICIPAL:
1. Sala Rbla. Francesc Macià 66, per cada dia d’exposició (mínim 10 dies)

Epígraf 9. UTILITZACIO DE BENS IMMOBLES MUNICIPALS PER ACTES PARTICULARS:
1. Utilització de qualsevol altre recinte municipals per a finalitats particulars, per

_____

0,15
39,90
0,20
1,80
57,00
2,00

12,55
9,20
159,80
50,00

16,00
12,55
176,90

8,00

hora o fracció
2. Utilització de qualsevol altre recinte municipals per a finalitats particulars, per dia
o fracció
Epígraf 10. SERVEI D’ATENCIO ALS RODATGES (1)
1. Servei d’atenció prestat perquè sigui efectiva la realització de rodatges
cinematogràfics, publicitaris i sessions fotogràfiques, per dia o fracció
2. Servei d’atenció prestat perquè sigui efectiva la realització de rodatges
documentals, per dia o fracció

16,00
159,80
325,00
150,00

(1) aquesta taxa és compatible amb qualsevol altra que sigui d’aplicació en funció de l’espai físic que
s’ocupa o altres necessitats
Epígraf 11. MONUMENT PER LA INDEPENDÈNCIA:
Euros
1. Ocupació de l’espai del monument per la celebració d’actes particulars, per acte.
100,00
La tarifa inclou cessió de 2 taules i 90 cadires i la neteja posterior de l’espai.
En cas dels casaments, en tant que es tracta d’una zona verda, sols es podrà utilitzar
pètals de flors o similars. En cap cas no es podrà tirar ni arròs ni confeti
2. Quan l’Ajuntament ho consideri necessari, s’exigirà el depòsit d’una fiança, a retornar una
vegada finalitzada l’activitat i comprovat que les instal·lacions estan en correctes condicions.
Amb caràcter general l’import de la fiança serà de 60,00 euros, si bé en els casos d’ús de les sales per
assaig dels grups de música, la fiança a dipositar serà de 20,00 euros. No obstant, l’Ajuntament pot
ajustar l’import a l’alça o a la baixa segons estimi convenient.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Arenys de Munt el 4/11/2003, ha
estat modificada parcialment pels Plens de 8/11/2005 , 14/11/2006, 8/11/2007, 13/112008,
4/06/2009, 16/11/2009, 9/11/2010, 17/11/2011 i 13/09/2012. Les seves modificacions entraran en
vigor el dia 1 de gener de l’any següent a la seva aprovació i continuarà vigent mentre no se n'acordi
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Posteriors modificacions parcials aprovades:
- En Ple de 17/10/2013, amb efectes a partir de 1/01/2014: modificació de l’epígraf 5 de l’article 6.1.
- En Ple de 9/10/2014, amb efectes a partir de 1/01/2015: modificació de l’article 5.
- En Ple de 8/10/15, amb efectes a partir de 1/01/2016: modificació dels articles 6.8 i 7.2
- En Ple de 31/10/16, amb efectes a partir de 1/01/2017: modificació dels articles 6.epigraf 1
- En Ple de 25/10/2018, amb efectes a partir de 1/01/2019: Modificació art. 6.1. epígraf 5
- En Ple de 22/10/2020, amb efectes a partir de 1/01/2021: Modificació art. 6.1. epígraf 1

_____

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 deixa la taxa amb import 0€ per a la comprovació de la comunicació prèvia o declaració
responsable per l’obertura d’establiments no sotmesos a la Llei 20/2009 ni a la Reglamentació
d’espectacles i activitats recreatives, i llurs modificacions substancials, amb un import màxim de
810,00 €, així com la comunicació prèvia d'inici d'activitat per habitatge d'ús turístic.
Aquest article queda redactat de la següent manera:
Article 7. Quota tributària
Les tarifes d’aplicació són les següents, d’acord amb el que estableixen la Llei 11/2009, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats i la resta de normativa aplicable.
euros
1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o
95,00
l’activitat projectada amb el planejament
urbanístic...................................
2. Consulta prèvia potestativa............................................................
79,70
3. Tramitació Municipal del procediment d’autorització ambiental
d’activitats, llur modificació substancial corresponent a activitats o
instal·lacions de l’Annex I de la Llei 20/2009a, amb un import màxim de
2.150,00 €:
Fins a 500 m2.....................................................................................
1.439,50
Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d’excés............................
416,85
4. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal o de llur
modificació substancial corresponent a activitats i instal·lacions de
l’Annex II de la Llei 20/2009, amb un import màxim de 2.150,00 €:
Fins a 500 m2........................................................................................
1.571,05
Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d’excés...............................
416,85
5.
Tramitació del procediment de comprovació de comunicació
ambiental per a activitats i instal·lacions de l’Annex III de la Llei
20/2009 i llurs modificacions substancials, amb un import màxim de
1.290,00
€:
5.1
Activitats.
767,00
Fins a 100 m2..........................................................................................
923,25
De més de 100m2 a 300m2....................................................................
1.079,60
De més de 300 m2 a 500m2...................................................................
312,65
Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d’excés................................
149,80
5.2
Instal·lacions..............................................................................
_____

.......

Tramitació del procediment de comprovació de la
comunicació prèvia o declaració responsable per l’obertura
d’establiments no sotmesos a la Llei 20/2009 ni a la Reglamentació
d’espectacles i activitats recreatives, i llurs modificacions
substancials, amb un import màxim de 810,00 €:
6.1
Activitats
Fins a 50 m2............................................................................................
De més de 50 m2 a 100 m2.....................................................................
Més de 100 m2 o fracció d’excés.............................................................
6.2
Instal·lacions..............................................................................
.........
7. Procediment de Control Periòdic per activitats de l’Annex II de la Llei
20/2009.......................................................................................................
8. Procediment de Control Periòdic per activitats de l’Annex III de la
Llei 20/2009 ...............................................................................................
9. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació
prevista al Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, i llur
modificació substancial, amb un import màxim de 1.430,00 €:
Fins a 100 m2...........................................................................................
De més de 100m2 a 300m2.....................................................................
De més de 300 m2 a 500m2....................................................................
Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d’excés.................................
10. Procediment de llicència municipal prevista al Decret 112/2010 de 21
d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives i llur modificació substancial, amb un import màxim de 2.150,00
€:
Fins a 100 m2...........................................................................................
De més de 100m2 a 300m2.....................................................................
De més de 300 m2 a 500m2....................................................................
Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d’excés.................................
6.

_____

0,00
0,00
0,00
0,00

75,15
146,50

767,00
923,25
1.079,60
312,65

1.022,65
1.231,00
1.439,50
416,85

11. Procediment de llicència provisional d’establiment obert al públic i
d’establiment de règim especial per dur a terme espectacles públics i
activitats recreatives.................................................................................
12. Procediment de llicència/autorització per els espectacles públics i
les activitats recreatives de caràcter
extraordinari...................................
13. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència i
comunicació per la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives..................................................................................................
14. Procediment de transmissió de llicència o comunicació per a l’exercici
d’activitats sotmeses a la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives..................................................................................................
15. Procediment de transmissió de llicència o comunicació per a l’exercici
d’activitats sotmeses a la normativa ambiental........................................
16. Procediment de modificació de l’autorització,llicència i comunicació
motivats per canvis no substancials..........................................................

17. Tramitació del procediment de revisió de l’autorització o llicència.....

18. Per habitatge d’ús turístic:
a. Comunicació prèvia inici activitat
b. Comunicació baixa activitat
19. Per cada publicació:
a) al BOPB
b) al DOGC
c)
a diari de més difusió
20. Per cada inspecció municipal que excedeixi d’una i estigui motivada en
incompliments imputables a l’interessat .........................................................

78,15
146,50

146,50

48,00
48,00
25% de la taxa
d’obertura
d’establiment, sg.
Ordenança vigent i
superfície modificada
25% de la taxa
d’obertura
d’establiment, sg.
Ordenança vigent i
superfície activitat
0,00
31,00
120,00
80,00
180,00
56,50

En el cas de les activitats incloses a l’annex I i l’annex II de la Llei 20/2009 la quantitat que resulti
d'aplicar les anteriors tarifes s'augmentarà per l' import que correspongui a cada tipus d'activitat de
les Taxes establertes per l’organisme de Gestió ambiental unificada i el Consell Comarcal del
Maresme respectivament.
_____

Ens els supòsits en què la quantia de la taxa es fixa segons els m2 s’ha de tenir en compte les
següents determinacions:
-Els m2 totals de superfície computable seran els m2 de superfície construïda en què es desenvolupa
l’activitat més els m2 de superfície annexa.
-Es considera superfície annexa aquella en què no es desenvolupa pròpiament l’activitat, és a dir,
magatzems auxiliars, zones d’aparcament i serveis, etc...
-No es computarà com a superfície les zones destinades a vials, jardins o zones de seguretat.
- En els casos d’ampliació de superfície es tindran en compte únicament les superfícies ampliades.
Quan es procedeixi a la renovació de llicències d’acord amb el que fixen les disposicions aplicables,
s'abonaran les mateixes quantitats que pel tràmit d’atorgament segons les tarifes anteriors.
Disposició final
Primera.- En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui s’aplica
l’Ordenança fiscal general.
Segona.- Aquesta Ordenança comença a regir el dia 1 de gener de 2012 i és vigent mentre no se
n’acordi la derogació o modificació.
Tercer.- Posteriors modificacions parcials aprovades:
En Ple de 17/10/2013, amb efectes a partir de 1/01/2014: modificació de l’article 9.5.
En Ple de 9/10/2014, amb efectes a partir de 1/01/2015: modificació dels articles 6 i
7.
En Ple de 8/10/2015, amb efectes a partir de 1/01/2016: modificació de l’article 7
(epígraf 18)
En Ple de 31/10/2016, amb efectes a partir de 1/01/2017: modificació de l’article 2
En Ple de 22/10/2020, amb efectes a partir de 1/01/2021: modificació de l’article 7
(epígraf 6 i 18a)”

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=1293.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=1736.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=1747.0

_____

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=2216.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=2672.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=2775.0

Intervenció del Sr. Alcalde sobre el preu de la piscina municipal:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=2778.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=2936.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i
Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal
i els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr. Lluís Campasol i Terrats, Sra.
Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sr. Guiu Muns i Roura i Sr. Abel Coll i
Toledano, dels grups ERC, JUNTS, CUP i regidor no adscrit; i dues abstencions de les
regidores Sra. Vanesa Muñoz i Fernández i Sra. Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.
PART DE CONTROL
4. MOCIÓ DEL GRUP CUP EN DEFENSA DE LA LLEI DE MESURES URGENTS EN
MATÈRIA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES D'ARRENDAMENT
D'HABITATGE I LA SEVA MODIFICACIÓ PER SER IMPLEMENTADA ARREU DEL
TERRITORI.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=2957.0

El regidor Sr. Muns llegeix la moció següent:
“L’accés a l’habitatge ha sigut un dels reptes pendents de resoldre. Venim patint una crisi
d’accés des de 2008, que lluny de solucionar-se, s’ha cronificat especialment per l’increment
_____

del preu del lloguer. Són moltes les famílies que destinen fins a més del 50% dels seus
ingressos a l’habitatge. Una situació que s’ha agreujat arran de la crisi provocada per la
pandèmia de la Covid19, augmentant la gravetat de l’emergència habitacional, on moltes
famílies han vist reduïts els seus ingressos exponencialment i les ajudes extraordinàries
públiques han estat insuficients per donar resposta a les situacions d’exclusió habitacional
que s’han vist abocades.
El Parlament de Catalunya, per mitjà de la Moció 84/XII, aprovada el 9 de maig de 2019, va
instar el Govern de la Generalitat a impulsar de manera urgent l'aprovació de mesures
legislatives, en el marc del dret civil propi, per a permetre a Catalunya comptar amb una
regulació pròpia del contracte d'arrendaments urbans i, en particular, dotar les
administracions públiques necessàries per a limitar els increments de preus del lloguer
d'habitatges en zones de forta demanda acreditada. En compliment d'aquest mandat, el
Govern de la Generalitat va aprovar el Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents
de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, text que no fou
convalidat.
Després de mesos de treball intens, el 9 de setembre, el Parlament de Catalunya va fer un
pas endavant molt important en defensa del dret a l’habitatge. Els grups parlamentaris
d’ERC, Catalunya en Comú, CUP i una part de JuntsxCat, van aprovar la proposició de llei de
mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament
d'habitatge, una llei que ha de permetre fixar topalls als preus del lloguer. El text partia
d’una proposta treballada i acordada conjuntament amb el departament de Justícia i el
Sindicat de Llogateres i els grups signants. La implicació de les entitats a través del
coneixement de la realitat i amb la corresponsabilitat d’impulsar iniciatives per generar eines
que garanteixin el dret a l’habitatge és clau per revertir una dinàmica especuladora amb un
dret tant bàsic com l’habitatge.
Aquesta llei regula un règim excepcional per contenir els lloguers aplicables en les
conegudes com a zones de mercat d'habitatge tens, és a dir aquells municipis o àrees en què
hi ha en risc el proveïment suficient d'habitatge de lloguer. Aquesta llei dona cobertura a
una seixantena de municipis d'arreu del país, i fixa en cinc anys com a màxim el període per
mantenir sense revisar la classificació d'una zona amb aquestes característiques, a través de
l'índex de preu de lloguer. Malgrat això, molts municipis com el nostre es veuran exclosos
d’aquesta normativa, ja que el mínim de població establert serà de 20.000 habitants.

_____

Creiem que, degut a l’alta mobilitat i la facilitat de transport de pobles com el nostre,
juntament amb la proximitat de nuclis altament industrialitzats, quedem fora d’una
normativa que, segons el nostre criteri, hauria de ser extrapolable a tot el territori català.
Per exemple, a Arenys de Munt hem passat de 6.242 habitants a l’any 2000, a més de 9.000
al 2020. El preu del lloguer mitjà segons el darrer estudi oficial publicat a la web del
Departament de Territori (any 2018), el lloguer estava en 607€. Si ens fixem amb l’evolució
de la gràfica veiem que ens mantenim en uns preus a nivell pre-crisi del totxo. Això
comporta un esforç econòmic que s’acosta perillosament al 50% de la renda familiar, segons
les dades de l’Indicador Municipal d’Habitatge de la Diputació de Barcelona, conjugat amb
els indicadors esmentats abans, fan del nostre poble un indret apte a acollir-se a aquesta llei.
Atesa la importància i la necessitat urgent de pobles com el nostre, i cada poble del territori
amb una problemàtica similar es puguin beneficiar d’aquesta llei tant important per facilitar
la vida de les famílies arenyenques i d’arreu de Catalunya, la CUP d’Arenys de Munt
demanem l’aprovació dels següents acords:
1.- Donar suport a Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els
contractes d'arrendament d'habitatge, i posicionar-se en contra de tota ingerència per part
de qualsevol tribunal de justícia.
2.- Demanar que Arenys de Munt, i qualsevol altre municipi amb la mateixa problemàtica
d’emergència habitacional, puguin beneficiar-se i acollir-se a tots els punts de l’esmentada
llei.
3.- Traslladar aquests acords al grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’ACM, la
FMC, al Sindicat de Llogateres, als grups polítics del Consell Comarcal, a la Diputació de
Barcelona i al govern de la Generalitat de Catalunya.”
Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=2991.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=3312.0

_____

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=3347.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=3628.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=3973.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=4052.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=4224.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i
Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal
i els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr. Lluís Campasol i Terrats, Sra.
Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sr. Guiu Muns i Roura i Sr. Abel Coll i
Toledano, dels grups ERC, JUNTS, CUP i regidor no adscrit; i dos vots en contra de les
regidores Sra. Vanesa Muñoz i Fernández i Sra. Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.
5. DESPATX D’OFICI
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=4247.0

“En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es dona
compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia emeses, des de la 291 a la 355, ambdues incloses,
des del 7/09/2020 al 18/10/2020:
_____

Resolucions en matèria d’economia: 26
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 4
Resolucions en matèria de personal: 12
Resolucions en matèria de contractació: 13

-

Resolucions en matèria d’expropiacions: 2
Resolució en matèria de delegació de competències: 1
Resolució en matèria de representació legal: 1
Resolució en matèria d’obres: 1
Resolució en matèria de via pública: 1
Resolució en matèria d’activitats: 1
Resolució en matèria de responsabilitat patrimonial: 1
Decret 324/2020, de 24 de setembre, d’aprovació de les Línies Fonamentals del
Pressupost per al 2021.
Decret 351/2020, de 15 d’octubre, d’aprovació del Pla d’Acció 2020.

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 7/09/2020 al 18/10/2020, en matèria
de:
-

Contractes menors: 2”

Intervenció del Sr. Alcalde explicant el Pla d’Acció 2020, redactat a proposta d’Intervenció:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=4327.0

PER URGÈNCIA
PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 15/2020.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt, explica que s’ha aprovat, per unanimitat, en Junta de
Portaveus, incloure aquesta modificació de crèdits, i que és l’última que es porta a Ple
aquest any. A continuació, exposa breument el seu contingut i tot seguit llegeix la part
dispositiva de la proposta següent:
“Vista la Memòria d’Alcaldia de data 15/10/2020 en el que es posa de manifest la necessitat
de dur a terme una modificació de crèdits amb crèdits extraordinaris i suplements, per un
total de 216.706,36 euros, per atendre despeses que es consideren inajornables de caràcter
no discrecional i que no estaven previstes al Pressupost inicialment aprovat o ho estaven
amb import insuficient.
Vist que l’aprovació de crèdits extraordinaris i suplements correspon al Ple de la corporació
d’acord amb l’article 177.2 del RDLegislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei
_____

reguladora de les hisendes locals, l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel que es
desenvolupa el Capítol 1r del Títol VI de la L.39/88 reguladora de les Hisendes Locals, i els
articles 21 i 22 de les Bases d’Execució del Pressupost vigents.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 15/2020, per un import total de
216.706,36 euros, segons el següent detall:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
ALTA CRÈDITS
210 151 64001 ALTRES MODIFICACIONS DEL PLA GENERAL
220 161 48000 CONVENI URB.TRES TURONS DESPESES SUBMINISTRAMENT AIGUA
310 163 62400 COMPRA DE VEHICLES PER LA BRIGADA
610 342 62501 LLUMS EXTERIORS PAVELLO CAN ZARIQUEI
810 323 62300 INSTAL·LACIO DE VIDEOPORTERIA A L'ESCOLA SANT MARTI
920 920 64100 LLICENCIES INFORMATIQUES VPN
910 491 62300 QUADRE ELÈCTRIC ANTENA RADIO COLLSACREU
910 491 62301 ADQUISICIÓ DE CÀMERES GO-PRO
ROMANENT DE TRESORERIA
710
87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

8.000,00 €
4.998,48 €
35.500,00 €
3.776,40 €
2.713,29 €
1.785,96 €
1.437,69 €
3.000,00 €

61.211,82 €

SUPLEMENTS DE CRÈDIT
ALTA CRÈDITS
140 130 22003 MATERIAL PER LA POLICIA I MATERIAL DE TRÀFIC
510 231 22105 COMPRA D'ALIMENTS PEL DISAM
610 342 21200 MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
620 311 22106 MATERIAL SANITARI- EPIS COViD19
630 311 22700 CONTROL DE PLAGUES I PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL.LOSI
920 920 22799 SERVEIS INFORMATICS DE SUPORT
120 920 63202 INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS
230 1521 62200 ADQUISICIÓ D'HABITATGE SOCIAL
340 920 62300 MAQUINES I INSTAL.LACIONS DIVERSES
610 342 63200 INVERSIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS
920 132 62300 ADQUISICIÓ CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA
ROMANENT DE TRESORERIA
710
87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

4.500,00 €
15.563,07 €
5.480,00 €
1.000,00 €
8.000,00 €
8.092,85 €
18.500,00 €
60.000,00 €
19.414,33 €
7.958,45 €
6.985,84 €

155.494,54 €

_____

61.211,82 €
61.211,82 €

155.494,54 €
155.494,54 €

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.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=4469.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=4848.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=4889.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=5110.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=5376.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=5770.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=5790.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=6239.0

Incís de la secretària municipal sobre l’informe d’Intervenció:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=6350.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=6360.0

Intervenció del regidor Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=6429.0

_____

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=6479.0

Intervenció del regidor Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=6510.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=6514.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i
Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal
i els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr. Lluís Campasol i Terrats, Sra.
Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sr. Guiu Muns i Roura i Sr. Abel Coll i
Toledano, dels grups ERC, JUNTS, CUP i regidor no adscrit; i dos vots en contra de les
regidores Sra. Vanesa Muñoz i Fernández i Sra. Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.
PRECS I PREGUNTES
6. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER CONÈIXER LES MESURES DE PROTECCIÓ DE LA
COVID19 ACTUALS APLICADES A LES TREBALLADORES MUNICIPALS.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Degut a la pandèmia de la COVID19 s’han hagut d’adaptar tots els llocs de treball. Sabem
que des de l’Ajuntament s’han comprat diversos equips de protecció per les treballadores que
presten atenció al públic (ja que hem anat aprovant les compres en modificacions de crèdit).
També sabem que s’ha ofert la possibilitat de fer teletreball per tal de garantir les distàncies
de seguretat en els llocs de treball i així evitar el contacte social.
A més, estem al corrent del protocol de protecció de les treballadores que s’ha redactat i
aplicat a l’Ajuntament per tal que les treballadores siguin coneixedores de les mesures de
protecció i dels protocols a seguir.
Dit això, com que el Govern de la Generalitat altera mesures de protecció i/o els protocols a
seguir setmanalment degut als índex de rebrot volem preguntar al govern quines són les
mesures de protecció que s’apliquen actualment per tal de protegir les treballadores
municipals de l’Ajuntament, GUSAM SA, la Biblioteca Antònia Torrent i altres serveis
municipals.”
_____

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=6556.0

Intervenció de la regidora delegada de Sanitat, Sra. Gros, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=6634.0

7. PREC DEL GRUP CUP PER TENIR EN COMPTE LA PROPOSTA DE REVISAR ELS
SISTEMES DE REGENERACIÓ D’AIRE DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I INVERTIRHI EN CAS QUE SIGUI NECESSARI.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Els estudis científics que s’han anat realitzant per conèixer la transmissió del virus del COVID
apunten que és necessària una bona ventilació dels espais per tal de reduir la transmissió del
virus per l’aire. Malgrat l’ús de mascaretes, un pas en fals pot conduir una persona a
contagiar-se.
Durant els mesos de calor la ventilació és relativament senzilla perquè obrint les finestres ja
ens assegurem d’anar regenerant l’aire de l’espai. Tanmateix, ara s’acosten els mesos de fred
i pluja, un fet que ens preocupa ja que per tenir una bona ventilació exposem les
treballadores a riscos laborals. Tal com veiem el Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya ens diu:
“Les temperatures ambientals inferiors a 15ºC poden generar manca de confort,
principalment, en els treballs sedentaris o lleugers, mentre que una exposició prolongada a
temperatures que estiguin per sota dels 10ºC pot ocasionar danys per a la salut.
Quan la temperatura dels llocs de treball sigui inferior a 10ºC es recomana avaluar el risc
d’estrès tèrmic per fred. Els factors de risc que cal considerar en aquesta avaluació són la
combinació de temperatures baixes i activitats de poca intensitat, les humitats elevades i els
corrents d’aire forts, tant si és en ambients interiors com exteriors.” És per aquest motiu que
ens agradaria que es vetllés per instal·lar sistemes de purificació i regeneració d’aire
homologats en les dependències municipals en cas que no en tinguin. Creiem que és una
manera de protegir les treballadores i les persones usuàries.
A part de revisar els sistemes de regeneració d’aire de l’ajuntament, les oficines d’Acció
Social, les oficines de GUSAM SA, la Biblioteca Antònia Torrent, els centres educatius (bressol,
primària i secundària), pavellons municipals, la residència Verge del Remei, l’Esplai dels
jubilats, la Sala d’Exposicions, Mercat municipal i altres equipaments; també creiem que seria
positiu revisar els projectes dels nous equipaments municipals com el Centre Cívic, l’edifici de
GUSAM SA i la futura nova residència municipal per tal d’incorporar ja sistemes de purificació
d’aire.

_____

Amb tot, com que el virus del COVID19 ha arribat per quedar-se durant molt de temps i no
sabem el que ens vindrà després, volem traslladar al govern que tingui en compte la proposta
de revisar els sistemes de regeneració d’aire dels equipaments municipals i invertir-hi en cas
que sigui necessari.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=6829.0

Intervenció del regidor delegat d’Espais Públics, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=7009.0

8. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE QUAN ES COMENÇARÀ AQUEST ANY LA PODA I
EL PERQUÈ DE TANTA BRUTÍCIA A LA VIA PÚBLICA I ESPAIS PÚBLICS.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“L’any passat segons allò acordat en el Consell de Medi Ambient no es va fer la poda dels
plàtans de la riera ni d’altres indrets de places i espais públics. Suposem que aquest any deu
estar previst i voldríem saber per quan i quines zones i quina distribució han fet.
D’altra banda, continuem veient com tant la via pública com l’espai públic estan deixats de
brutícia i altament abandonats.
Ens arriben fotografies de veïns del poble preguntant el perquè d’aquesta deixadesa.
Aquestes fotografies us les hem fet arribar per tal que visualitzeu quina és la realitat.
Ens podeu informar si teniu pensat algun projecte per millorar la neteja de la via pública i de
parcs i jardins?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=7158.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=7221.0

9. PREC DEL GRUP PSC PER A QUÈ EL BUS COMPLEIXI ELS HORARIS ELS CAP DE
SETMANA.
La regidora Sra. Castillo formula el prec següent:
“Tenim coneixement que el bus no compleix amb els horaris marcats; i això perjudica
sobretot a qui ha d’agafar el tren per anar a treballar o a una altra activitat.
Veïns de Riera i Penya ens diuen que el cap de setmana, quan nomes passa una vegada cada
hora, doncs sovint en comptes de passar a una hora i quaranta minuts, doncs passa a una
hora i cinquanta minuts. Aquests 10 minuts de retard els crea un greu problema.
_____

Però el mateix passa durant la setmana: en comptes de passar a una hora i vint minuts,
passa a una hora i trenta-cinc minuts.
O bé, en comptes d’una hora i quaranta, passa a una hora i quaranta-cinc minuts.
Recordem que hi ha persones que utilitzen el transport públic. I que per preservar el medi
ambient hauríem de promocionar-ho molt més i en millors condicions. Però pel que es
comprova no es fa res al respecte. Evidentment, aquest mal servei tampoc no es descompta
en el bitllet.
I si es reclama individualment, ningú no fa cas.
Tanmateix, ens informen que no hi ha mesures indicades de distanciament per seure, per tal
d’evitar contagis.
Tothom es pot asseure allà on vulgui. Simplement hi ha la indicació de portar mascareta.
Volem demanar que els horaris es facin complir estrictament, que hagi mesures de
distanciament senyalades i que es ventili el bus desprès de cada viatge.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=7811.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic i de Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta al
prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=7917.0

10. PREC DEL GRUP PSC PER CREAR UNA COMISSIÓ PER TAL DE CREAR UNA
ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS, PRINCIPALMENT PATINETS
ELÈCTRICS I EVITAR POTENCIALS SINISTRES.
La regidora Sra. Muñoz formula el prec preparat, amb unes petites modificacions, atès les
observacions fetes per la Secretària municipal en la Junta de Portaveus:
“Atès que existeix una nova realitat en la circulació de vehicles elèctrics, entre ells els
patinets elèctrics tant comuns entre persones adultes i infants.
Atès que el fet de no tenir regulació provoca un buit legal que permet que aquesta mena de
vehicles segueixin circulant per les voreres o zones de vianants i no estiguin encara sotmesos
a les mateixes restriccions que els conductors d'altres vehicles.
Atès i tot i considerar que cal que existeixi una regulació estatal a tals efectes, però ens
importa i molt la seguretat dels vianants i molts de nosaltres hem viscut situacions en què la
negligència en la circulació d’aquests vehicules quasi provoca sinistres i danys a tercers.
Atès que considerem una prioritat mantenir una bona convivència i la seguretat pública de
tothom.

_____

Nosaltres vam demanar, com a prec, la creació d’una comissió per tal de treballar en una
futura ordenança municipal que regulés la circulació de vehicles elèctrics. En Junta de
Portaveus se’ns ha aclarit que s’havia fet un annexa a una ordenança que havia estat
exposada, que entenen que no se’ls hi va donar l’oportuna publicitat, que d’alguna manera
ara ha estat retirada, que es planteja un nou esborrany d’aquest annexa de l’ordenança
perquè no es pot crear una ordenança en sí atès que tenim delegada la competència en
matèria sancionadora a la Diputació de Barcelona, que està exposada, a la que podrem fer
aportacions, però el que demanem recollint una demanda extraoficial és que en assumptes
com aquest, que estem parlant de la regulació d’uns vehicles elèctrics, en que molts de
nosaltres ens hem vist implicats en alguna situació en què hem evitat un sinistre per pèls, es
creïn realment aquests comissions de treball abans de crear un esborrany d’una ordenança
que afecti a una matèria on es trobin implicats les necessitats o problemes del gruix de la
població que tenim a Arenys de Munt. Esperem realment que aquesta futura ordenança ja
que no podem crear una comissió de treball sí que podem fer aportacions dins de termini que
s’estableixi per tenir o per intentar que es reuneixin totes les situacions fàctiques que ens
podem trobar de viabilitat viària en aquest tipus de vehicles i que transformin aquest prec en
un prec general de creació de comissions de treball en aquest mateix sentit i no, només, per
aquest tipus d’ordenança sinó pel conjunt d’ordenances que es puguin modificar o es vulguin
crear annexes d’un futur.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=8014.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta al prec i posant de
manifest que també modificarà la resposta que tenia prevista, atès el canvi en el prec
formulat:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=8197.0

11. PREC DEL GRUP PSC SOBRE LA PREVISIÓ D’UN PLA D’OCI ALTERNATIU ALS JOVES
DEL MUNICIPI.
La regidora Sra. Muñoz formula el prec següent:
“Atès que ens trobem en una situació d’alt índex de rebrot de la Covid-19 a Catalunya.
Atès que tot i tenir un risc de rebrot baix a data d’avui sabem que aquest pot variar en
qüestió de dies i cal que tinguem una previsió i una actuació ràpida en diferents àmbits
d’actuació.

_____

Atès que els joves del nostre municipi són un dels col·lectius que més necessiten
d’interaccions socials i que resulten demandants d’una oferta municipal segura per part
d’aquest consistori.
Atès que considerem que precisament cal evitar que per una manca d’oferta d’oci alternatiu
alguns d’aquests joves puguin incórrer en conductes que augmenten el risc de contagi com
serien el botellons.
Els preguntem:
- Quina oferta d’oci han realitzat als nostres joves a fi de què gaudeixin de la mateixa
amb seguretat sanitària?
- Quina acollida ha tingut per part dels joves?
- Quines activitats tenen en previsió?
- En cas de no haver realitzat cap. Per quin motiu?
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=8353.0

Intervenció del regidor delegat de Joventut, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=8420.0

Intervenció del Sr. Alcalde afegint una reflexió:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=8550.0

12. PREC DEL GRUP JUNTS PER AMPLIAR L'ESPAI PER A VIANANTS EN DUES DE LES 6
ENTRADES DEL CENTRE EDUCATIU SANT MARTÍ.
La regidora Sra. Devesa formula el prec següent:
“El passat 14 de setembre va començar el nou curs escolar i a causa de la COVID-19 s'han
hagut de fer una sèrie de canvis sobretot a les entrades i sortides dels alumnes als centres. En
el cas de l'escola Sant Martí s'han habilitat un total de 6 entrades/sortides, dues d'elles són al
C/ Josep Mª Soler. Per allà entren i surten els alumnes de cicle inicial del centre. Des d'un bon
principi ja es va senyalitzar que no es pot circular ni estacionar sobre la vorera durant les
entrades i sortides dels alumnes però veiem que no és suficient per garantir la seguretat. Just
davant d'aquestes entrades i sortides estacionen vehicles, que de fet ja es va fer retirar un
que feia molt de temps que estava estacionat, i fan que no hi hagi suficient visibilitat a l'hora
de portar i recollir l'infant. Són uns 4-5 vehicles els que fan que no es pugui respectar la
distància de seguretat, ja que els alumnes han de passar pel mig dels vehicles per poder anar
a fer la fila o marxar cap a casa. Estaria bé que durant el temps que duri aquesta situació de
pandèmia s'eliminessin aquests aparcaments per poder garantir la seguretat al 100% i poder
crear una zona delimitada on es puguin esperar les famílies i evitar així aglomeracions.”
_____

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=8679.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=8765.0

13. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE EL MANTENIMENT DEL CEMENTIRI.
La regidora Sra. Moré formula la pregunta següent:
“En el Ple del mes de juliol des del nostre grup de JUNTS PER ARENYS DE MUNT i arran de
diverses queixes rebudes de vilatans, vàrem demanar a l'Ajuntament que s'arrangés l'espai
del cementiri (arranjament i pintat de parets, enjardinament, dels accessos, etc., i que en
definitiva es donés al cementiri una sensació agradable i no la sensació de deixadesa que
donava). En el mateix Ple, per part de la regidoria corresponent, es va destinar una partida
del pressupost precisament per aquests arranjaments.
Hem tingut coneixement de què s'ha contractat una persona per garantir el manteniment del
cementiri, i que en aquest mes d'octubre s'ha començat a treballar en l'enjardinament
d'aquest.
Voldríem saber si la persona contractada realitzarà tasques de pintura, si arreglarà
desperfectes de parets i nínxols, si adequarà els accessos a les circumstàncies del moment, si
continuarà el manteniment de l'enjardinament que actualment sí s'està treballant, o sols farà
el manteniment de neteja i si s'ha pactat la durada del contracte.
I també voldríem saber a qui corresponen les reparacions a realitzar en els nínxols? la
pregunta és causada pel fet que un vilatà s'ha trobat que el nínxol del seu familiar està
malmès i des de l'Ajuntament no se li ha donat la resposta de qui s'ha de fer càrrec d'aquesta
reparació.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=8873.0

Intervenció de la regidora delegada de Sanitat, Sra. Gros, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=8960.0

14. PREC DEL GRUP JUNTS PER CONÈIXER L’ESTAT DE LES SUBVENCIONS.
La regidora Sra. Moré formula el prec següent:
“En el darrer Ple del mes de setembre, des del grup de Junts x Arenys de Munt vàrem
presentar un prec perquè el període de sol·licituds dels ajuts destinats a afavorir l’assistència

_____

dels infants i adolescents a les diferents activitats d’estiu, s’obri al mes de juny o abans i no a
finals de la temporada d’estiu.
Actualment ja tancat el període de sol·licituds, voldríem conèixer quantes sol·licituds s’han
presentat.
Per altra banda, també es tenien de rebre les subvencions destinades al comerç i en principi
es preveia que aquestes es rebrien el mes de setembre, veiem que no és així i voldríem
conèixer el motiu d’aquest endarreriment.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=9210.0

Intervenció de la regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=9257.0

15. PEGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LA TARIFA ESPECIAL DE L’AIGUA PER A FAMÍLIES
AMB PARES DIVORCIATS I FILLS A CÀRREC, O ALTRES CASUÍSTIQUES.
El regidor Sr. Campasol formula la pregunta següent:
“L’11 de febrer de 2016, des del nostre grup municipal, vàrem presentar una moció, que es va
aprovar per unanimitat, demanant que les famílies amb pares divorciats i que tinguessin fills
a càrrec, se’ls pogués aplicar una compensació o computar de manera diferent el rebut de
l’aigua per tal de ser més justa.
D’aquell debat també en van sortir altres propostes i evidentment, nosaltres ens vàrem
mostrar totalment disposats a estudiar totes les possibles variables per tal d’ajudar en les
diferents problemàtiques que poguessin sortir.
Ha passat molt de temps i ens agradaria que expliquessin en quina situació ens trobem ara
mateix i de la mateixa manera, seguim insistint en la necessitat d’estudiar totes les possibles
variables.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=9392.0

Intervenció del Sr. Alcalde, com a president de GUSAM, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=9433.0

16. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=9501.0

_____

Intervenció de la regidora Sra. Moré respecte al prec que ha fet sobre les subvencions als
infants:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=9534.0

Intervenció de la regidora Sra. Batista donant resposta a la Sra. Moré:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=9624.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo comentant la resposta donada pel regidor de Medi
Ambient pel que fa a la brutícia de la via pública i també comentant el prec que han fet en
relació amb la planificació d’activitats per al jovent:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=9698.0

Intervenció del regidor Sr. Coll donant resposta a la Sra. Castillo en relació a la planificació
d’activitats per al jovent:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=9912.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo sobre la planificació d’activitats per al jovent:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=9971.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=10034.0

Intervenció del regidor Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=10056.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant per finalitzat el Ple a petició de la Secretària municipal:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/4028818874427ede01753fb7afc50144?startAt=10145.0

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