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ACTA NÚMERO 11/2021
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta-set minuts del dia vint-i-u
d’octubre de dos mil vint-i-u, 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. Santiago Morell i Capellera, 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
Muñoz-Torrero.
El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom i comenta que per problemes tècnics han
començat el Ple amb una mica de retard i recorda, abans de començar amb l’ordre del dia, el
número de telèfon on veïns i veïnes poden enviar precs i preguntes, que seran respostes al
final del Ple.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=1.0

PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 9/09/2021.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es dona per aprovada l’acta.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=49.0

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA IMPOSICIÓ I MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2022.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i exposa breument el seu contingut; 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.
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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 adoptades per l’equip de govern.
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.
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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 la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local corresponent a l’ordenança 17.2, annex 1, Tarifa primera, aparta a)
Ocupació per taules i cadires, terrasses, para-sols, tests i d'altres similars, segons figuren a
l’Annex d’aquest acord del qual forma part a tots els efectes legals:
Ordenança fiscal número
17.2- ANNEX 1- Tarifa TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS
primera- Apartat a)
ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents, la modificació de
l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret
públics municipals, segons figura 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

Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents, la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, segons figuren a l’Annex d’aquest acord
del qual forma part a tots els efectes legals:
Ordenança fiscal número 1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Ordenança fiscal número 2

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Ordenança fiscal número 3
Ordenança fiscal número 4

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE
NATURALESA URBANA

Ordenança fiscal número 5

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Ordenança fiscal número 6

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS I
ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

Ordenança fiscal número 9
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TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
Ordenança fiscal número 12 DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
Ordenança fiscal número TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS
17.1
ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Ordenança fiscal número TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS
17.2
ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL. ANNEXOS
TAXA PER LES LLICÈNCIES D’ACTIVITATS AMBIENTALS I
D’ACTIVITATS RECREATIVES I ESPECTACLES PÚBLICS, I LES
COMUNICACIONS D’ACTIVITATS AMBIENTALS I D’ACTIVITATS
Ordenança fiscal número 18 RECREATIVES I ESPECTACLES PÚBLICS I INNOCUES
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Ordenança fiscal número 11

Ordenança fiscal número 23

Ordenança fiscal número 24

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS
GENERAL

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
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.
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, i entraran en vigor a
partir del dia 1 de gener del 2022.
Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en
el Butlletí Oficial de la Província.”
ANNEX
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OOFF 0.- ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS
Les modificacions proposades a aquesta ordenança obeeixen bàsicament a aspectes
normatius proposats per la Diputació de Barcelona en la seva nota sobre les modificacions
de les ordenances per al 2022 i, especialment per la incidència de la Llei 11/2021, de 9 de
juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal i també per la possibilitat de
realitzar actuacions per mitjans digitals introduïda per la Llei general tributària.
Concretament les modificacions es centren en:
 Article 3: S’ha afegit un nou apartat (apartat 3) per incloure la previsió de l’apartat 9 de
l’article 99 LGT, en relació a la possibilitat de realitzar les actuacions de l’administració i
de l’obligat tributari a través de sistemes digitals.
 Article 9.3. S’ha actualitzat la redacció en relació als mitjans de presentació d’escrits.
 Article 29. S’ha millorat tècnicament la redacció en relació a la quantia de la devolució.
 Article 47.7. S’ha actualitzat i clarificat la redacció en relació als procediments
d’execució forçosa.
 Article 51.1: S’ha afegit una nova lletra (lletra e)) a l’apartat 1 en relació als llocs on es
podran desenvolupar les actuacions, d’acord amb el vigent article 151.1.e) LGT.
 Article 52.8: S’ha millorat tècnicament la redacció, relatiu a la forma de documentar les
actuacions de la inspecció.
 Article 55.7: S’ha modificat en relació al percentatge de reducció de les sancions
derivades d’actes amb acord, segons el que preveu l’article 188.1 de la Llei general
tributària, modificat per la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita
contra el frau fiscal.
 Article 55.8: S’ha modificat en relació al percentatge de reducció de les sancions previst
a l’article 188.3 de la Llei general tributària, modificat per la Llei 11/2021, de 9 de juliol,
de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.
 Article 63.2: S’ha modificat la redacció en relació al procediment sancionador en
matèria tributària, pel què fa al termini que s’hi indica, d’acord amb el que preveu
209.2 de la Llei general tributària, modificat per la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de
mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.
 Article 65.1: S’ha clarificat la redacció i, així mateix, s’ha actualitzat la mateixa en relació
als interessos de demora en casos de devolució improcedent d’acord amb el vigent
article 26.2.f) de la LGT, modificat per la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de
prevenció i lluita contra el frau fiscal.
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Aquests queden redactats de la següent manera:
Article 3 - Aspectes generals
1. La tramitació d'expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es
procurarà també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li l'accés
a la informació administrativa.
2. L’Alcalde podrà delegar l'exercici de competències i la signatura de resolucions
administratives, llevat els supòsits en què legalment s’hagi prohibit la delegació.
3. Les actuacions de l’administració i dels obligats tributaris en els procediments d’aplicació
dels tributs es podran realitzar a través de sistemes digitals que, mitjançant
videoconferència o altre sistema similar, permetin la comunicació bidireccional i
simultània d’imatge i so, la interacció visual, auditiva i verbal entre els obligats tributaris i
l’òrgan actuant, i garanteixin la transmissió i recepció segures dels documents que, en el
seu cas, recullin el resultat de les actuacions realitzades assegurant la seva autoria,
autenticitat i integritat.
La utilització d’aquests sistemes es produirà quan ho determini l’administració tributària
i requerirà la conformitat.
Article 9 – Registres
-----/----3.- Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’Ajuntament a través 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.
e) Oficines d’assistència en matèria de registres.
f) Qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
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.
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Article 29 - Quantia de la devolució
1. Quan es dicti acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que havia
estat ingressada, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre interessos de
demora, sempre que es tracti d’un ingrés indegut.
La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; conseqüentment, en supòsits
d’anul·lació parcial de la liquidació, els interessos de demora s’acreditaran en raó a la
part de liquidació anul·lada.
El tipus d’interès serà el vigent al llarg del període segons el que preveu l’article 26.6 de
la Llei general tributària. Consegüentment, si s’hagués modificat caldrà periodificar i
aplicar a cada any o fracció el tipus d’interès de demora fixat per a l’exercici per la Llei de
pressupostos de l’Estat.
2. En particular, i als efectes del que s’estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei General
Tributària, tenen la condició d’ingressos deguts els efectuats com a conseqüència
d’aplicar els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre, segons la llei
reguladora del Cadastre Immobiliari.
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anul·li per un
procediment de rectificació d’errades materials, es tornarà l’import ingressat en excés
incrementat amb els corresponents interessos de demora.
Article 47 - Execució forçosa
-----/----7.- En els casos de procediments d'execució forçosa duts a terme per l’Ajuntament on no
s'hagin adjudicat en subhasta pública, concurs i/o venda mitjançant adjudicació directa béns
propietat dels deutors, correspondrà, llevat que l’Ajuntament hagi delegat la recaptació dels
ingressos en la Diputació de Barcelona, al/la Tresorer/a municipal fer la proposta a
l'Alcalde/ssa d'adjudicació de béns a favor de l'Ajuntament, de conformitat a allò establert
en els articles 108 i següents del Reglament general de recaptació.
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-----/----Article 51 - Lloc i temps de les actuacions
1. Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se indistintament,
segons decideixi la Inspecció:
a)
b)
c)
d)
e)

Al lloc on el subjecte passiu tingui el seu domicili fiscal, o en aquell on el seu
representant tingui el seu domicili, despatx o oficina.
Al lloc on es realitzin total o parcialment les activitats gravades.
Al lloc on existeixi alguna prova, encara que sigui parcial, del fet imposable o del
pressupost de fet de l’obligació tributària.
A les oficines de l’Ajuntament, quan els antecedents o elements sobre els quals hagin
de realitzar-se puguin ser-hi examinats.
Als llocs assenyalats a les lletres anteriors o en un altre lloc, quan les actuacions es
realitzin a través dels sistemes digitals previstos a l’article 3.3 d’aquesta ordenança.
La utilització d’aquests sistemes requerirà la conformitat de l’obligat tributari.

-----/----Article 52 - Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció
-----/----8.- Les actuacions de la inspecció dels tributs es documentaran en diligències,
comunicacions, informes i actes i la resta de documents en què s’incloguin actes de
liquidació i altres acords resolutoris. Les actes són els documents públics que estén la
Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions, s’hi ha de
proposar, a més, la regularització que s’escaigui o declarant que la situació tributària de
l’obligat és correcta. Les actes fan prova dels fets que motiven la seva formalització,
llevat que s’acrediti el contrari; si els obligats tributaris accepten els fets recollits a l’acta,
aquests es presumeixen certs i només podran rectificar-se mitjançant prova d’haver
incorregut en un error de fet.
_____
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Article 55 - Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries
-----/----7.- Les sancions establertes a l’apartat 4t anterior es reduiran en un 30% del seu import
quan l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de
regularització que se li formuli, o en un 65% si la regularització s’ha dut a terme
mitjançant un acta amb acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només
serà aplicable quan la infracció consisteixi en:
a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta.
b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o
documents necessaris per practicar liquidacions.
c) Obtenir indegudament devolucions.
d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.
e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits
tributaris aparents.
Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa
recurs contenciós administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en un
acta amb acord, si no ingressa en període voluntari els deutes tributaris derivats
d’aquest tipus d’actes o, en els supòsits de conformitat, si interposa recurs o reclamació
contra la regularització.
8.- A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es
reduirà en un 40% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o en els o terminis
fixats a l’acord d’ajornament o fraccionament demanant en període voluntari de
pagament i garantit amb aval o certificat d’assegurança de caució , i no s’interposa recurs
o reclamació contra la liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta reducció s’exigirà
sense més tràmit que la notificació a l’interessat.
-----/----Article 63 - Procediment sancionador
_____
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-----/----2. El procediment sancionador en matèria tributària es trametrà de forma separada als
d’aplicació dels tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi
renunciat expressament a la tramitació separada. Si s’hagués enllestit un procediment
d’aplicació dels tributs iniciat mitjançant declaració o un procediment de verificació de
dades, comprovació limitada o inspecció, no es podrà incoar cap expedient sancionador
respecte de la persona o entitat que hagués estat objecte d’aquests procediments quan
hagi transcorregut un termini de sis mesos des que s’hagués notificat o s’entengués
notificada la liquidació o resolució derivada dels mateixos.
-----/----Article 65 - Liquidació d’interessos de demora
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora en
els següents supòsits:
a. quan finalitzi el termini establert per al pagament en període voluntari d’un deute
resultant d’una liquidació practicada per l’administració o de l’import d’una sanció,
sense que l’ingrés s’hagi efectuat.
b. quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o declaració
sense que s’haguessin presentat o ho hagin estat de forma incorrecta, llevat el que
disposa l’apartat 2 de l’article 27 de la Llei general tributària relatiu a la presentació de
declaracions extemporànies sense requeriment previ.
c. quan es suspengui l’execució de l’acte, excepte en el supòsit de recursos i reclamacions
contra sancions durant el temps que transcorri fins a la finalització del termini de
pagament en període voluntari obert per la notificació de la resolució que posi fi a la via
administrativa.
d. quan s’iniciï el període executiu, llevat el que disposa l’apartat 5 de l’article 28 de la Llei
general tributària respecte els interessos de demora quan sigui exigible el recàrrec
executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït.
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e. quan l’obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent, llevat que
voluntàriament regularitzi la seva situació tributària sens perjudici d’allò disposat a
l’apartat 2 de l’article 27 de la Llei general tributària relatiu a la presentació de
declaracions extemporànies sense requeriment previ.
-----/----OOFF 1.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Les modificacions proposades a aquesta ordenança obeeixen bàsicament a aspectes
normatius proposats per la Diputació de Barcelona en la seva nota sobre les modificacions
de les ordenances per al 2022.
Concretament les modificacions es centren en:
 Article 8. apartat 2.6: S’ha millorat la redacció relatiu a les normes de gestió.
 Disposició transitòria: S’ha suprimit l’apartat 1 en relació als beneficis fiscals
reconeguts amb anterioritat a l’1 de gener de 2003, de manera que la disposició passa
a tenir un únic apartat.
Aquests queden redactats de la següent manera:
Article 8 . Normes de gestió.
-----/----2.- Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l'article 5.
-----/----2.5.- Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin les circumstàncies per a
poder gaudir de més d’una bonificació de les previstes a l’article 5 d’aquesta ordenança,
només s’aplicarà la de major quantia, que serà incompatible amb les altres.
Disposició transitòria - Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de la present
ordenança
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Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests
exercicis futurs sempre i quan se'n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a
l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que
per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte
de tributació.
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a
l’exercici de què es tracti.
OOFF 2.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Les modificacions proposades a aquesta ordenança obeeixen bàsicament a aspectes
normatius proposats per la Diputació de Barcelona en la seva nota sobre les modificacions
de les ordenances per al 2022.
Concretament les modificacions es centren en:
 Article 5.1: Establiment de nova bonificació
 Article 8.2: S’ha actualitzat la redacció d’acord amb el que preveu l’article 99.1 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació als supòsits en que
l’impost s’exigeix en règim d’autoliquidació.
 Article 8.4: S’ha actualitzat la redacció en relació a la comunicació a Trànsit dels rebuts
impagats.
 Article 10.5: S’ha actualitzat la redacció per adequar-lo a la nova redacció de l’article
8.4 de la mateixa ordenança.
També es modifica l’article 5.2 corresponent als beneficis fiscals de concessió potestativa per
tipus de motor o carburant, de forma que s’amplia la bonificació a totes les adquisicions, ja
siguin primeres o no i eliminant els vehicles que emeten menys de 120g/km CO" i els
bimodals atès que no hi ha una definició normativa d’aquest concepte.
Aquests queden redactats de la següent manera
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
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1. S’estableix una bonificació del 100 per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat
superior a 25 anys.
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data
en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
2. Gaudiran d’una bonificació de la quota:
- els vehicles híbrids
- els vehicles elèctrics.
- els que utilitzen biogàs, gas natural (GNC i GNL), gas liquat del petroli (GLP), metà,
metanol i hidrogen.
Per tal d’acreditar aquesta condició hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, la
fitxa de característiques del vehicle on quedi constància de tals extrems.
Aquestes bonificacions només s’aplicaran per a les adquisicions de vehicles i tindran una
bonificació del 75% els 2 primers anys, una bonificació del 50% el tercer any, i del 25% el
quart any, comptats des de l’any en que es produeix l’adquisició del vehicle.
Article 8è. Règims de declaració i d’ingrés
-----/----2.- En les primeres adquisicions de vehicles l’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, que
s’haurà d’acreditar, davant la Prefectura de Trànsit, amb caràcter previ a la matriculació del
vehicle.
Igualment, s’exigirà l’impost en aquest règim en el supòsit de rehabilitació d’un vehicle quan
aquesta es realitzi en exercicis posteriors al de tramitació de la corresponent baixa.
-----/----4.- En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el titular registral haurà
d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a
aquell en què es realitza el tràmit excepte quan aquest pagament ja consti a la Prefectura
Provincial de Trànsit.
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Article 10è. Gestió per delegació
-----/----5.- Als efectes de complir amb el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta ordenança, l’ORGT
comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit per mitjans telemàtics, els rebuts impagats
de cada exercici.
-----/----OOFF 3.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Les modificacions proposades a aquesta ordenança obeeixen bàsicament a aspectes
normatius proposats per la Diputació de Barcelona en la seva nota sobre les modificacions
de les ordenances per al 2022.
Concretament les modificacions es centren en:
 Article 2: S’ha actualitzat la redacció de les lletres c) i e), relatiu als actes subjectes,
d’acord amb les novetats introduïdes als articles 187 i 187 bis del Text refós de la Llei
d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
 Annex: S’ha actualitzat l’import del mòdul bàsic que figura a l’annex de l’ordenança per
adequar-lo a l’aprovat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per al 2021.
Aquests queden redactats de la següent manera:
Article 2.- Actes subjectes
-----/----c).- La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics,
aerogeneradors i instal·lacions fotovoltaiques i instal·lacions de producció d’energia
elèctrica.
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-----/----e).- Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per
les empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant les
obres de connexió i substitució, l’obertura de cales, rases o pous, els sondatges de
comprovació i reparació d’avaries, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions,
les escomeses i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com totes les
obres que s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que hagi
resultat destruït o malmès per les obres esmentades.
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 2021, 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.
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Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
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

Ct
0,90
0,70
0,50
0,30
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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.
2. COEFICIENT D’ÚS (CU).

Ct
1,10
1,00
1,10

USOS
- Ascensor
- Hotels de 5 estrelles. Museus. Sales de cinema. Teatres,
auditoris.
- Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris
- Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4 estrelles. Centres
d’investigació i laboratoris universitaris. Centres penitenciaris.
Estacions, aeroports i terminals de transports. Facultats i
escoles universitàries.
- Edificis de jutjats. Laboratoris d’anàlisi. Palaus d’exposicions i
congressos.
- Aparthotel i residències. Cementiris. Centres de culte. Clubs
socials amb serveis. Edificis administratius. Edificis serveis
públics. Hotels de 3 estrelles.
- 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.
- Construccions per turisme rural. Dispensaris, CAP. Hostals i
Pensions. Hotels d’1estrella. Llars d’infants i parvularis.
Piscines cobertes.
- Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria intensiva i
escorxadors. Habitatge adossat. Habitatge unifamiliar. Sales
d’usos múltiples.

Cu
10,00
3,00
2,80

2,60
2,40
2,20

2,00
1,80
1,60

_____
CVE: 20220-06293-25186-23107

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

- Habitatge col·lectiu. Vestidors.
- Edificis d’aparcaments. Locals i magatzems comercials sense
ús. Pistes poliesportives cobertes. Plantes altes edifici
industrial.
- Construccions auxiliars o annexes. Edificis industrials, tallers i
fàbriques. Garatges. Graners o magatzem. Piscines
descobertes. Quadres estables.
- Magatzems i naus industrials.
- Coberts.
- Parcs i jardins.
- Càmpings i pistes esportives descobertes. Façanes i cobertes.
Graderies. Obres d’urbanització.
- Estacionaments en superfície. Paviments d’asfalt. Tanques i
murs.
- Paviments amb drenatge.
- Condicionament de terreny.

1,40
1,20
1,00
0,70
0,60
0,40
0,30
0,20
0,10
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 511,00 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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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

OOFF 4.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA


Article 14: S’ha modificat el redactat per tal d'adaptar-lo a les modificacions introduïdes
en la LGT pel que fa als recàrrecs d’extemporaneïtat sense requeriment previ (article
27.2), així com les reduccions de les sancions (article 188 apartats 1 i 3), efectuades per
la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

Aquests queden redactats de la següent manera:
Article 14è. Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions.
1. Si l’ingrés o la presentació de la declaració o de l'autoliquidació s’efectuen un cop
transcorregut el termini previst a l'article 11.7 d'aquesta ordenança, sense requeriment
previ de l'Ajuntament, s'aplicaran els recàrrecs següents:
•

El recàrrec serà un percentatge igual a l'1 per cent més un altre 1 per cent addicional
per cada mes complert de retard amb que es presenti la declaració o l'autoliquidació
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respecte al termini establert per a la presentació. En aquests supòsits s'exclouen
l'interès de demora i les sancions.
•

Recàrrec del 15 per cent quan s'efectuï després dels 12 mesos següents al venciment
del termini legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora pel
període transcorregut des de el dia següent al termini dels 12 mesos posteriors a la
finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en que es practiqui
l'autoliquidació.

•

L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi l'ingrés
total de l'import restant del recàrrec i del total del deute de l'autoliquidació
extemporània o de la liquidació practicada per l'Administració derivada de la declaració
extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de l'article 62.2 de la Llei
general tributària.

2. La manca d'ingrés en els terminis establerts en aquesta Ordenança del deute tributari
que resultaria de l'autoliquidació correcta de l'impost constitueix una infracció tributària
tipificada a l'article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l'esmentat article.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d'aquest impost constitueix una
infracció tributària tipificada a l'article 192 de la Llei general tributària, que es qualificarà
i sancionarà segons disposa l'esmentat article.
4. La sanció mínima és del 50 per 100 de les quantitats que hagueren deixat d’ingressar-se.
No obstant això, l’esmentada sanció es reduirà en un 30 per 100 quan el subjecte
infractor manifesti la seva conformitat amb la proposta de regularització que se li
formuli.
5. La sanció imposada es reduirà, també, en un 40% si es realitza l’ingrés total de la sanció
dins del període de pagament voluntari, sempre que no s’interposi recurs o reclamació
contra la liquidació o la sanció.
6. La resta d'infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d'aquest impost es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que
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preveu la Llei general tributària i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals.

OOFF 5.- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Les modificacions proposades a aquesta ordenança obeeixen bàsicament a aspectes
normatius proposats per la Diputació de Barcelona en la seva nota sobre les modificacions
de les ordenances per al 2022.
Concretament les modificacions es centren en:
 Article 4.1, lletra C: S’ha modificat per adaptar la seva redacció a la modificació de
l’article 82.1.c) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, duta a terme
per la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal
(BOE de 10 de juliol), en relació a que l’exempció de les persones físiques s’aplica tant a
residents com a no residents, en compliment de les exigències del Dret de la Unió
Europea, i en relació a la consideració de grup de societats.
 Article 5.1: S’ha modificat la redacció relatiu a la bonificació per inici d’activitat, en els
termes establerts expressament a l’article 88.2.a) del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
Aquests queden redactats de la següent manera:
Article 4t. Beneficis fiscals de caràcter obligatori
1. Estan exempts de l'impost:
C) Els següents subjectes passius:
- Les persones físiques, siguin o no residents en territori espanyol.
- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils

i les entitats de
l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net del volum de
negoci inferior a 1.000.000 €
- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció només
afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que
tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 €.
_____
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A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte
les següents regles:
1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 35.2 del Codi de
comerç i la norma d’elaboració dels Comptes Anuals 11a. del Pla general de
comptabilitat, aprovat pel RD 1514/2007, de 16 de novembre, els imports de la
venda dels productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats
ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i demés reduccions sobre les
vendes, així com l’Impost sobre el valor afegit i altres impostos directament
relacionats amb l’esmentat volum de negoci.
2a) L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de
l’Impost sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no
residents, el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de
presentació de declaracions per aquests tributs l’any anterior al de meritació de
l’Impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net del volum de
negoci serà el que correspongui al penúltim any anterior al de meritació d’aquest
impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural,
l’import net del volum de negoci s’elevarà a l’any.
3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de
les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article
42 del Codi de Comerç, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt
d’entitats que pertanyin al grup.
A aquests efectes existeix un grup quan una societat ostenti, directament o
indirecta, el control d’una altra o d’altres. En particular, es presumeix que hi ha
control quan una societat, que es qualificarà com a dominant, es trobi en relació
amb una altra societat que es qualificarà com a dependent, en alguna de les
situacions següents:
a)
Tingui la majoria dels drets de vot.
b)
Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració.
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c)
Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats
amb tercers.
d)
Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració que exerceixin el càrrec en el moment en que calgui formular els
comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En
particular, es presumirà aquesta circumstància quan la majoria dels membres de
l'òrgan d'administració de la societat dominada siguin membres de l'òrgan
d'administració o alts directius de la societat dominant o d'altra dominada per
aquesta.
Son societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun
dels supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.
En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents,
s’atendrà a l’import net del volum de negoci imputable al conjunt dels
establiments permanents situats en territori espanyol.
-----/----Article 5è. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu
1. A l’empara del que disposa l’article 88.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els qui iniciïn
l'exercici de qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota municipal, gaudiran
d’una bonificació del 50% de la quota tributària durant els 5 anys d’activitat següents a la
conclusió del segon període de desenvolupament d’aquella. El període d’aplicació de la
bonificació caducarà transcorreguts 5 anys des de la finalització de l’exempció prevista
en el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’art. 82 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Per poder gaudir de la bonificació es requereix que l'activitat econòmica no s'hagi exercit
anteriorment sota cap altra titularitat, en els termes regulats a l’apartat B de l’article 4.1
de la present Ordenança.
Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el
municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que s'inicia una
nova activitat en els següents casos:
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a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.
b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava
exercint.
c) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que
ja s'estava realitzant.
d) Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització
de l'activitat per la qual ja s'estava tributant.
-----/----OOFF 6.- TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Les modificacions proposades a aquesta ordenança obeeixen bàsicament a aspectes
normatius proposats per la Diputació de Barcelona en la seva nota sobre les modificacions
de les ordenances per al 2022.
Concretament les modificacions es centren en:
 Article 1: S’ha actualitzat la redacció relatiu al fonament i naturalesa de la taxa.
Aquests queden redactats de la següent manera:
Art.1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),
l’Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius i per la utilització
de documentació municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
OOFF 9.- TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS I ALTRES SERVEIS
FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
Les modificacions proposades a aquesta ordenança obeeixen bàsicament a aspectes
detectats en el control financer d’ingressos i aportacions de Secretaria. També s’ha
actualitzat l’ordenança segons els models de la Diputació de Barcelona.
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Concretament les modificacions es centren en:
 Article 4.3. Es crea aquest paràgraf seguint el model d’OOFF de la Diputació
 Article 6.1: S’elimina l’epígraf 3 d’inhumacions ja que és un servei que no es presta i es
renumeren els epígrafs posteriors
 Art. 7. Es crea un nou apartat 4 per regular l’acreditament de l’epígraf Sisè Títols del
quadre de tarifes de l’article 6 i es renumeren els epígrafs fruit de la modificació de
l’article 6.1
 Art 8 S’inclouen els epígrafs cinquè i sisè del quadre de tarifes de l’article 6 per a
determinar-ne el seu règim de declaració i ingrés i es renumeren els epígrafs fruit de la
modificació de l’article 6.1
 Article 11. Supressió de l’article seguint el model d’OOFF de la Diputació i atès que la
gestió i inspecció del tribut no està delegat
Aquests queden redactats de la següent manera:
Article 4. Responsables
-----/----3.- Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
euros
Epígraf primer. Assignació de sepulcres, nínxols i columbaris
1. Existents.
980,70
a) Nínxols amb ossera..........................................................................
b) Nínxols sense ossera........................................................................
776,50
2. De nova construcció
a) Nínxols amb ossera......................................................................... 1.088,20
b) Nínxols sense ossera.......................................................................
861,20
c) Columbaris…....................................................................................
275,60
_____
CVE: 20220-06293-25186-23107

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Epígraf segon. Registre de permutes i transmissions
a) Inscripció en els Registres municipals de cada permuta que es
concedeixi de sepulcres, nínxols o columbaris................................…….
b) Per cada inscripció en els Registres municipals de transmissió de
les concessions a perpetuïtat de tota mena de sepulcres, nínxols o
columbaris, a títol d'herència entre pares, cònjuges i fills o en virtut
de testament.........................................................................................

13,90

18,50

Epígraf tercer. Serveis de manteniment
a) Per la realització de reparacions d'urgència o de treballs de
conservació i neteja, bé a instància de part, bé d'ofici, quan requerit
per a això, el particular no atengués el requeriment en el termini
concedit a aquest efecte, a més del valor dels materials utilitzats,
s'exigirà per cada operari i hora.. ........................................................
b) Intervenció de paleta per col·locació de làpida..............................

18,50
50,00

Epígraf quart. Conservació i neteja anual
a) De nínxols, durant un any………………................………………………..……
b) De columbaris, durant un any……........………………………………….………

18,50
12,00

Epígraf cinquè. Utilització temporal de sepulcres, nínxols i columbaris
1. Existents.
a) Nínxols amb ossera...........................................................................
b) Nínxols sense ossera.........................................................................

32,70
25,90

2. De nova construcció
a) Nínxols amb ossera..........................................................................
b) Nínxols sense ossera........................................................................
c) Columbaris, cada any.......................................................................

36,30
28,70
14,35

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

10,50
16,00
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1. En els supòsits contemplats en els epígrafs 1r, 2n i 3r., relatius a actuacions singulars
dels serveis municipals, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, encara
que s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud d’aquest servei.
2. En el supòsit contemplat en l’epígraf 4t., l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada
any i el període impositiu comprendrà l’any natural. La quota anual és irreduïble.
3. En el supòsit contemplat en l’epígraf 5è, la taxa s’acredita i neix l’obligació en el
moment de la sol·licitud i el període impositiu comprendrà l’any natural. No obstant
això, en cas d’alta o baixa de la utilització, la taxa es prorratejarà per trimestres
naturals
4. En el supòsit contemplat en l’ epígraf 6è., relatiu a títols, la taxa s’acredita i neix
l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la tramitació dels
documents i expedients que estan sotmesos a tributs.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1.
En els supòsits dels epígrafs 1, 2, 3, 5 i 6 la taxa s’exigirà preferentment en règim
d’autoliquidació. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament
complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa, i s’ingressarà el seu import.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements
de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal responsable presti
l’assistència necessària per a determinar el deute.
2.
Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels nínxols
establerta en l’epígraf 4t, el pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i
anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el
pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a
permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. No obstant, la no recepció del
document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període
determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
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OOFF 11.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
Les modificacions proposades a aquesta ordenança obeeixen bàsicament a aspectes
normatius proposats per la Diputació de Barcelona en la seva nota sobre les modificacions
de les ordenances per al 2022, junt amb una aportació de l’oficina de l’Organisme de Gestió
Tributària respecte a les bonificacions.
Concretament les modificacions es centren en:
 Article 5.7: S’inclou la continuïtat de la bonificació una vegada concedida si no canvia la
situació personal
 Article 16: S’ha donat nova redacció als apartats 1 i 3, relatiu a la gestió per delegació,
per adequar-los a les actuacions que es realitzen per delegació en relació a aquesta
taxa.
Aquests queden redactats de la següent manera:
Article 5. Beneficis fiscals
-----/----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. Per aquells que ja
gaudeixen de la bonificació, se’ls mantindrà a no ser que comuniquin qualsevol
modificació.
Article 16. Gestió per delegació
1.- Si la gestió, i/o la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la
Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a
les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
-----/----3.- Totes les actuacions de gestió i/o recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
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titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren
les seves facultats en la Diputació.
OOFF 12.- TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

ABANDONATS

O

ESTACIONATS

Fruit de la nova licitació del contracte del servei de retirada, trasllat, dipòsit i alienació, per al
seu posterior desballestament, dels vehicles de la via publica declarats fora d’ús,
abandonats, renunciats pels seus titulars o cedits a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, així com
el servei d’assistència als vehicles policials en cas d’avaria del contracte (Exp. 962/2021),
s’actualitza el quadre tarifes establert a l'article 4. Quotes tributàries adaptat als nous preus.
També es modifiquen aspectes normatius proposats per la Diputació de Barcelona en la seva
nota sobre les modificacions de les ordenances per al 2022.
Concretament les modificacions es centren en:
 Article 4. Es modifica el quadre de tarifes
 Article 5: S’ha millorat tècnicament la redacció del segon paràgraf relatiu a les normes
de gestió i recaptació
Aquests queden redactats de la següent manera:
Article 4. Quotes tributàries
La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes:

I. Per retirada de vehicles de la via pública fins al dipòsit
Vehicles MMA igual o inferior a 1500 kg
Vehicles MMA entre 1500 i 3000 kg
Motocicletes i ciclomotors
Camions de menys de 3500 kg
Camions i autocars de més de 3500 kg
Vehicles articulats, semiremolcs, contenidors i o altres de
caràcter especial
Quads

laborals

fest/noct

130,00
143,00
100,00
252,00
590,00

159,00
187,00
137,00
316,00
863,00

792,00
79,00

1.188,00
115,00
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II. Trasllat
Vehicles MMA igual o inferior a 1500 kg
Vehicles MMA entre 1500 i 3000 kg
Motocicletes i ciclomotors
Camions de menys de 3500 kg
Camions i autocars de més de 3500 kg
Vehicles articulats, semiremolcs, contenidors i o altres de
caràcter especial
Quads
III. Enganxament de vehicles
Vehicles MMA igual o inferior a 1500 kg
Vehicles MMA entre 1500 i 3000 kg
Motocicletes i ciclomotors
Camions de menys de 3500 kg
Camions i autocars de més de 3500 kg
Vehicles articulats, semiremolcs, contenidors io altres de
caràcter especial
Quads

79,00
93,00
65,00
237,00
575,00

101,00
122,00
86,00
287,00
849,00

791,00
65,00

1.115,00
86,00

65,00
71,00
50,00
122,00
295,00

79,00
93,00
65,00
143,00
431,00

324,00
43,00

597,00
57,00

Article 5. Normes de gestió i recaptació
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei.
L'import de la taxa es farà efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un
comprovant que expedeix l'ajuntament o mitjançant un sistema automàtic.
OOFF 17.- TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL
Les modificacions proposades a aquesta ordenança obeeixen bàsicament a aspectes
normatius proposats per la Diputació de Barcelona en la seva nota sobre les modificacions
de les ordenances per al 2022, junt amb una aportació de l’oficina de l’Organisme de Gestió
Tributària respecte a les bonificacions.
També es recupera la taxa de taules i cadires corresponent a l’annex 1 de l’ordenança, que
va ser derogada per a l'exercici 2021.
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Concretament les modificacions es centren en:
 Article 1: S’ha modificat la redacció de l’article per actualitzar-la a la normativa
d’aplicació
 Article 12: S’ha afegit l’article relatiu a la gestió per delegació per adequar-ho a les
actuacions que es realitzen per delegació en relació a aquesta taxa
 Annex 1. Tarifa primera, apartat a) Es recupera la taxa de taules i cadires derogat per
l’exercici 2021
 Annex 7. Tarifa primera. Epígraf 1. Es modifica el meritament de la taxa de guals,
establint-lo en el moment de la seva concessió
Aquests queden redactats de la següent manera:
Art. 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20.1 i 3, 20.3.a), 20.3.b), 20.3.c), 20.3.d), 20.3.e), 20.3.h)
20.3.i), 20.3.j), 20.3.k), 20.3.o), 20.3.p), 20.3.r) i 20.3.t) del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix les taxes per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic
local, les quals es regiran per la present Ordenança fiscal.
Article 12.- Gestió per delegació
1. Si la gestió i/o la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la
Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a
les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i/o recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
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titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han
delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions
respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de
distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició Final. Aprovació i vigència
La present ordenança va ser modificada per darrer cop per acord del Ple de 8 de novembre
de 2005 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 21/10/21, amb efectes a partir de 01/01/2022: modificació article 1, 12 i
annexos 1 i 7 ordenança 17.1.

ANNEX 1
TAXA PER OCUPACIÓ DELS TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB APARELLS I ALTRES ELEMENTS AMB
FINALITAT LUCRATIVA.
La quantia de la taxa serà la fixa en la següent tarifa:
Tarifa primera. Taules i cadires, aparell de venda automàtica i altres similars
Euros /
mes o
Euros /
any
fracció
a) Ocupació per taules i cadires, terrasses, para-sols, tests i 3,97
47,62
d'altres similars, per cada m2
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Euros / any
a) Caixers automàtics d’entitats bancàries o comercials
susceptibles d'utilització des de la via pública, per cada
unitat

172.07

Quan la sol·licitud d’ocupació sigui per un termini superior a un any o indefinit, el període
impositiu coincideix amb l'any natural i l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any.
No obstant això, en cas d’alta o baixa de l’ocupació, la taxa es prorratejarà per trimestres
naturals.
Les tarifes del present Annex han estat aprovades per acord del Ple de data 9 de novembre
de 2010 i regiran a partir de l’1 de gener de 2011, fins la seva modificació o derogació
expressa. La darrera modificació de text pel que fa al meritament del tribut, ha estat
aprovada pel Ple de 17/10/2013 amb efectes a partir de l’1 de gener de 2014. La darrera
modificació de les tarifes, ha estat aprovada pel Ple de 31/10/2016 amb efectes a partir de
l’1 de gener de 2017.
La darrera modificació de les tarifes, ha estat aprovada pel Ple de 30/07/2020 amb efectes
a partir de l’1 de gener de 2021.
La darrera modificació de les tarifes, ha estat aprovada pel Ple de 21/10/2021 amb efectes
a partir de l’1 de gener de 2022.
ANNEX 7
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA
PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL
MENA
La quantia de la taxa serà la que deriva de l’aplicació de la següent taula de tarifes:
TARIFES
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Epígraf 1. GUALS

EUROS ANUALS

En entrada de fins a 5 metres

62,17

Per cada metre, proporcionalment

16,20

A efectes del càlcul del fet imposable, s’incrementarà el nombre de metres de l’entrada de
vehicles amb 1 metre addicional, que correspon a ½ metre per banda destinats a maniobra.
Segons el nombre de places d’aparcament al qual dona accés el gual, s’aplicaran els
següents coeficients sobre les tarifes primera i segona:
Nombre de places
De 1 a 4
De 5 a 10
De 11 a 25
De 26 a 50
De més de 50

Coeficient
1
2
3,5
5
7

A efectes del càlcul del fet imposable, s’incrementarà el nombre de metres de l’entrada de
vehicles amb 1 metre addicional, que correspon a ½ metre per banda destinats a maniobra.
El subjecte passiu d’un gual té l’obligació de posar la placa indicativa de gual en un lloc
visible. Per l’esmentada placa s’abonarà l’import de la taxa que es reguli en l’ordenança
fiscal número 6.
D’acord amb l’establert a l’article 5.1 de l’ordenança fiscal 17.1, la tarifa establerta a
l’epígraf 1. Guals, l’obligació de pagament neix en el moment de la concessió de la llicència
o autorització per part de l’Ajuntament.
Tarifa segona: Reserva d'espais o prohibició d'estacionament en les vies i terrenys d’ús
públic concedit a entitats o particulars, per càrrega i descàrrega o altres finalitats:
Epígraf 1. RESERVA D’ESPAIS per aparcament exclusiu amb
caràcter permanent

EUROS ANUALS
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Fins a 5 metres lineals

56,65

Per cada metre, proporcionalment

16,20

Tarifa tercera: Reserva d'espais per entrada de vehicles o prohibició d'estacionament en les
vies i terrenys d’ús públic, concedit per motiu d’obres :
Epígraf 1.RESERVA D’ESPAIS EUROS EUROS
EUROS
EUROS
EUROS
per motiu d’obres (de 8 a 20 h, DIA
SETMANA MES
TRIMESTRE ANY
excepte festius)
Fins a 5 metres lineals
12,34
20,75 40,99
123,47493,88
Per
cada
metre, 2,47
4,15
8,20
24,70
98,77
proporcionalment
S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el
pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de
facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document
apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. No obstant, la no
recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en
el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
Quan l’interessat sol·liciti l’alta d’un gual que impliqui el desplaçament previ de pilones o
altre mobiliari urbà (bancs, jardineres o elements anàlogs) situats prèviament a la via
pública, haurà de pagar-se també un import de 120,00 €/u amb caràcter de liquidació
provisional inicial, havent-se d’aprovar posteriorment la liquidació definitiva segons el cost
real assumit. Quan impliqui el desplaçament de l’enllumenat públic o altres elements
anàlogs, l’import a pagar serà el que es liquidi directament en funció del cost real de
realització.
OOFF 18.- TAXA PER LES LLICÈNCIES D’ACTIVITATS AMBIENTALS I D’ACTIVITATS
RECREATIVES I ESPECTACLES PÚBLICS, I LES COMUNICACIONS D’ACTIVITATS AMBIENTALS I
D’ACTIVITATS RECREATIVES I ESPECTACLES PÚBLICS I INNOCUES
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Les modificacions proposades a aquesta ordenança obeeixen bàsicament a aspectes
normatius proposats per la Diputació de Barcelona en la seva nota sobre les modificacions
de les ordenances per al 2022, junt amb una aportació de l’oficina de l’Organisme de Gestió
Tributària respecte a les bonificacions.
Concretament les modificacions es centren en:
 Article 7.5: S’ha suprimit la referència a “modificació substancial” atès que la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats de
Catalunya, en el cas de les activitats de l’annex III, subjectes a comunicació ambiental,
no distingeix entre modificacions substancials i no substancials, establint que les
modificacions d’aquestes activitats s’han de comunicar.
Aquests queden redactats de la següent manera:
Article 7. Quota tributària
euros
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, amb un import màxim de 1.290,00
€:
5.1
Activitats.
Fins a 100 m2..........................................................................................
De més de 100m2 a 300m2....................................................................
De més de 300 m2 a 500m2...................................................................
Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d’excés................................
5.2
Instal·lacions.....................................................................................
5.

767,00
923,25
1.079,60
312,65
149,80

OOFF 23.- TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Les modificacions proposades a aquesta ordenança obeeixen bàsicament a aspectes
detectats en el control financer d’ingressos i també s’ha actualitzat l’ordenança segons els
models de la Diputació de Barcelona.
Concretament les modificacions es centren en:
 Article 1: Es modifica el redactat seguint el model d’OOFF de la Diputació
 Article 2: Es modifica el redactat seguint el model d’OOFF de la Diputació
_____
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Article 4.3: Es crea aquest paràgraf seguint el model d’OOFF de la Diputació
Article 5: Es modifica el redactat per a ser més aclaridor en concordança amb la
modificació de l’article 8
Article 7: Es modifica el títol
Article 8: Es modifica el títol i es detalla la forma de liquidació segons els epígrafs
detallats a l’article 5
Disposició addicional. Es crea aquesta disposició seguint el model d’OOFF de la
Diputació

Aquests queden redactats de la següent manera:
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.h) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i de
conformitat amb el que disposa l’article 187 i 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLU, modificat
per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica), l’Ajuntament estableix la taxa per l’activitat administrativa originada per la
concessió o denegació de llicències urbanístiques, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa,
necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística
sol·licitada i si s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament
urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 bis i
84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 187
i 187 bis del TRLU.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les obres de mer ornament, conservació i
manteniment que es realitzin a l’interior dels habitatges i que no modifiquin envans ni
parets de càrrega, les d’arrebossat i pintat de l’exterior dels edificis sempre que es
realitzin sense bastida o amb bastida d’una alçada màxima de 2 cossos (PB+1) i les de
reparació puntual i no estructural d’humitats en coberts i terrats, que no afectin a la seva
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totalitat, sempre i quan hagin rebut amb caràcter previ la corresponent autorització
municipal mitjançant Manifestació prèvia.
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Article 4. Responsables
-----/----3.- Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General tributària
i a l’Ordenança General.
Article 5.- Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Euros
Epígraf 1. Llicències obres:
(exemptes les empreses subjectes a la taxa de l’1,5% regulada en
l’Ordenança Fiscal 24)
a) Tramitació d'expedients d'obra major
I. Per edificis plurifamiliars, d'usos industrials, grup d'habitatges
II. Resta de llicències
b) Tramitació d'expedients d'obra menor, segons POUM:

202,00
113,00
56,50
Euros

Epígraf 2. Modificacions i pròrrogues de
llicències :
a) Modificació de llicència d'obra major
109,50
b) Modificació de llicència d’obra menor
39,00
c) Modificacions de llicència d'enderroc
62,00
d) Modificació de llicència per alteració del medi rural
65,00
e) Llicència i modificació de llicència d'instal·lació de grues i torres i aparells
52,00
elevadors provisionals d'obres
f) Llicència i modificació de llicència d'instal·lació de rètols, tendalls, aparells aire 30,00
condicionat i altres elements visibles des de la via pública
g) Canvi de nom de llicència concedida
26,50
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h) Pròrroga de llicència concedida
Epígraf 3. Obres iniciades sense llicència prèvia:
a) Llic. d’obra major iniciada sense haver presentat documentació de legalització
al Registre
b) Llic. D'obra major començada sense haver-se obtingut llicència, o superior a la
sol·licitada
c) Llic. d’obra menor iniciada sense haver presentat documentació de legalització
al Registre
d) Llic. d'obra menor iniciada sense haver-se obtingut llicència, o superior a la
sol·licitada
e) Llic. d'obra menor de poca envergadura "Assabentats"
Epígraf 4. Inspeccions de comunicació de final d'obra
a)unifamiliars, per cada unitat......................
b)plurifamiliars, per cada edifici...................................
c) naus industrials, per cada unitat

42,50
860,00
558,00
343,00
202,00
128,50
79,00
122,50
84,00

Article 7. Acreditament
1.
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir amb la sol·licitud de la llicència, si el
subjecte passiu formulés expressament aquesta.
2.
Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut l’oportuna llicència, la
taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal conduent a determinar si
l’obra en qüestió és o no autoritzable, amb independència de la iniciació de l’expedient
administratiu que pugui instruir-se per l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició si
no fossin autoritzables.
3.
L’obligació de contribuir, una vegada nascuda aquesta, no es veurà afectada en cap
manera per la denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió d’aquesta condicionada
a la modificació del projecte presentat, ni per la renúncia o desestiment del sol·licitant una
vegada concedida la llicència.
Article 8.- Règim de declaració i ingrés
En els supòsits contemplats en els epígrafs 1, 2 i 4, la liquidació de la taxa es farà en règim
d’autoliquidació. No es tramitarà la sol·licitud de llicència sense que s’hagi realitzat el
pagament corresponent.
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En el supòsit contemplat en l’epígraf 3, la liquidació de la taxa serà notificada a efectes del
seu cobrament a l’interessat.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
OOFF 24.- TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
Les modificacions proposades a aquesta ordenança obeeixen bàsicament a aspectes
normatius proposats per la Diputació de Barcelona en la seva nota sobre les modificacions
de les ordenances per al 2022.
Concretament les modificacions es centren en:
Article 3: S’ha suprimit l’apartat 4, relatiu als subjectes passius de la taxa, arran del
pronunciament del Tribunal Suprem en la sentència dictada el 26 d’abril de 2021 que,
en aplicació de la Sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 27 de gener
de 2021, fixa la doctrina següent:
“Las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los
artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de
marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones
(Directiva autorización), tal como han sido interpretadas por la STJUE (Sala Cuarta) de 27
de enero de 2021, Orange, C-764/18, no rigen para las tasas por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local exigidas a las compañías que actúan en
el sector de la telefonía fija y de los servicios de internet, tanto si éstas son las titulares de
las redes o infraestructuras utilizadas como si son titulares de un derecho de uso, acceso o
interconexión a las mismas.”
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Aquests queden redactats de la següent manera:
Article 3r.- Subjectes passius
Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part
important del veïnat, tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas,
electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que explotin
les xarxes de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable
o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
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1.

A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d'aquests serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les
empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars
de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com si,
no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les
mateixes.
2.

Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti aplicable el que es
preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i
la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.“
3.

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=70.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=442.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=465.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=602.0
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Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=690.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=751.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=768.0

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 les regidores i regidors Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr. Santiago Morell i Capellera, 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 Fernandez i Sra. Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INCIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 18/2021.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i exposa breument el seu contingut; tot seguit, llegeix
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals:
“Vista la Memòria d’Alcaldia de data 7 d’octubre de 2021 en la que es posa de manifest la
necessitat de dur a terme una modificació de crèdits per un total de 179.634,01 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.
Vist l’informe de control financer emès per la Intervenció, número 34/2021 de data 8
d’octubre, que conclou favorablement a la Proposta formulada per l’Alcaldia en la mateixa
data.
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Per tot l’exposat, la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 18/2021 (Exp. 1781/2021), per un import
total de 179.634,01 euros, segons el detall següent:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
ALTA CRÈDITS
420 338 22609 FESTA MAJOR
510 231 22105 COMPRA D'ALIMENTS PEL DISAM
710 932 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L’ENTITAT
210 1532 60901 OBRA D'URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA - RIERA I PENYA
ROMANENT DE TRESORERIA
710
87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

2018/2/INVER/14

17.000,00
20.000,00
15.000,00
112.634,01

164.634,01 €
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
ALTA CRÈDITS
730 4311 62500 MATERIAL INVENTARIABLE PER FIRES
ROMANENT DE TRESORERIA
710
87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

2021/2/INVER/49

164.634,01
164.634,01 €

15.000,00

15.000,00 €

15.000,00
15.000,00 €

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/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=778.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=1041.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=1052.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=1245.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=1348.0
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Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=1487.0

Intervenció del Sr. Alcalde agraint els vots a favor i les abstencions i fent uns aclariments:
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=1535.0

Intervenció del regidor Sr. Morell sobre el sentit del seu vot:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=1699.0

Intervenció del Sr. Alcalde agraint al Sr. Morell el vot i la reflexió feta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=1731.0

Intervenció del regidor Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=1739.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, per al·lusions:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=1819.0

Intervenció del Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=1880.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=1934.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=1945.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu 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 les regidores i regidors Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr. Santiago Morell i Capellera, Sra.
Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge i Sr. Abel Coll i Toledano, dels grups ERC,
JUNTS i regidor no adscrit; i tres abstencions de les regidores i el regidor Sra. Vanesa Muñoz i
Fernandez, Sra. Àngels Castillo i Campos i Sr. Guiu Muns i Roura, dels grups PSC i CUP.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ENCÀRREC DEL SERVEI DE NETEJA
DELS EDIFICIS MUNICIPALS A GUSAM.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i exposa breument el seu contingut:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=1961.0
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Tot seguit, la Secretària municipal llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la
Comissió Informativa de Serveis Territorials:
“Vist que en data 19 de juliol de 2012 el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt va acordar
encarregar a la societat municipal GUSAM SA, la gestió del servei públic de neteja d’edificis
municipals. El contracte programa es va signar en data 30/08/2012.
Vist que el Ple de 17 de novembre de 2016 va acordar la modificació de l’encàrrec d’aquest
servei, havent-se publicat l’edicte de l’aprovació al DOGC el dia 24 de novembre de 2016. Les
condicions d’aquesta modificació es van recollir en l’Addenda núm. 1 del contracte
programa regulador del servei de neteja d’edificis municipals signada el 30 de novembre de
2016.
Vist que la clàusula 4 de l’encàrrec de gestió estableix que l’Ajuntament podrà ampliar
l’encàrrec a l’empresa GUSAM SA en la mesura que ampliï el nombre d’espais o edificis a
netejar.
Vist així mateix que les clàusules 8 a) i 9 b), entre les potestats i deures de l’Ajuntament, es
contemplen l’ordenació de les modificacions que l’interès públic exigeixi, garantint l’equilibri
financer del contracte-programa.
Vist que a la reunió de la Comissió de seguiment per a la neteja dels edificis municipals
celebrada el 18 de febrer de 2021 es va plantejar una nova modificació de l’encàrrec de
gestió, atès que hi ha hagut canvis en alguns edificis (pavelló Can Zariquei, edifici Mercat,
escola Sant Martí ...) i hi ha nous protocols de neteja arran de la COVID, que segurament
seran temporals, però que s’han de contemplar.
Atès que els esmentats protocols de neteja a causa de la COVID-19 s’estan aplicant de facto
des del passat 1 de setembre de 2020 i s’han perllongat fins al 30 de juny de 2021 atenent a
la següent distribució d’hores en els diferents d’edificis:
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Edifici Municipal

Hores setmanals
dedicació
Hores
neteja i
anuals per
desinfecció
protocols
segons protocols COVID-19
COVID-19

Ajuntament

5,00

Sala Municipal

0,00

260,00
0,00

Sala d’exposicions

5,00

260,00

Edifici Cotxeria

5,00

260,00

Can Matalí

5,00

260,00

Magatzem Municipal

5,00

260,00

Casal de Joventut l’Escorxador

5,00

260,00

Can Borrell

5,00

260,00

Casa de Cultura (Biblioteca, jutjats,
aula cultural, així com els locals que
s’utilitzin de forma contínua)

7,50

390,00

Escola Sant Martí + Espai Catà

60,00

2.730,00

Escola Sobirans + Casal d’estiu

60,00

2.730,00

Mercat municipal

5,00

260,00

Ràdio Municipal

5,00

260,00

EBM

35,00

1.592,50

Total hores tots els edificis

207,50

9.782,50

La realització d’aquesta neteja extraordinària derivada de la pandèmia COVID-19 ha
provocat un dèficit al servei de neteja dels edificis corresponent a l’any 2020, valorat en
38.392,36 €, el qual ha estat reconegut i aprovat pel Ple de 28/07/2021, tenint en compte la
memòria del servei de neteja dels edificis municipals de l’exercici 2020 presentat GUSAM SA
en data 19 de febrer de 2021, amb número de registre 672/2021, on es posava de manifest:
“ El 2020 ha estat un any amb major despesa de la prevista a l’encomana del 2016 i el resultat de
l’any ha estat de dèficit per un import total de 38.392,36 €. Aquest resultat és conseqüència de
l’aplicació dels nous protocols de neteja i desinfecció arrel de la COVID-19 ja exposat en el punt
anterior.
Si entrem en detall veiem que el cost de personal ha estat 30.486,24 € superior al de l’encomana. Cal
tenir en compte que els salaris des del 2016 al 2020 han patit diferents increments segons la llei de
pressupostos de l’estat (1% el 2016, 1% al 2017, 2.05% al 2018, 2,80% al 2019 i 2,30% al 2020).
A banda d’aquests increments de salaris, l’increment de cost de personal ha estat superior per
l’increment d’hores del servei, que s’ha repercutit en un increment de jornades i un increment de
personal del servei.
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En quan als altres costos l’increment ha estat de 4.635,05 € procedents principalment de dos factors:
l’increment de material de neteja (a més hores, major quantitat de material) i per altra
banda vestuari o equips de protecció EPI’s (durant l’inici de la pandèmia els preus de les mascaretes,
guants i altres eren molt superiors als que ja teníem habitualment).

i d’acord amb detall següent econòmic:

Atès que durant els primers 6 mesos de l’any 2021 s’ha seguit realitzant la neteja
extraordinària per COVID al 100%, amb un total d’hores anuals que han passat de les
26.792,75 previstes a un total de 24.392,75 realment efectuades; aquesta suposa un dèficit
en l’exercici actual sobre l’encàrrec actual de 81.653,74 €, corresponent als 6 primers mesos
de l’any. Procedeix, per tant, aprovar la modificació de l’encàrrec amb efectes a 1/01/2021
pel que fa als serveis prestats de gener a juny de 2021 (inclòs), d’acord amb el detall
següent:
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Amb COVID
fins 30/06/2021

Preu
unitari

Concepte

Hores
anuals

Import

Costos personal
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PERSONAL DIRECTE

344.864,22

Coordinadora servei - cap de servei
Hores encomana:
Personal neteja - hores
Personal neteja i desinfecció COVID-19
Substitucions vacances
Hores de borsa i absentisme:
Borsa d'hores
Absentisme 2%

13,26
13,26
13,26

hores reals
24.392,75
15.451,00
7.657,50
1.284,25
0,00

19.659,14

Gerència i administració

19.659,14

TOTAL COST PERSONAL
Altres costos

364.523,36

Neteja vidres i catifes (treballs externalitzats)
Material de neteja (6% s/cost personal)
6,00%
Assegurances
Vestuari laboral

3.650,00
21.871,40
800,00
1.800,00

TOTAL ALTRES COSTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

28.121,40
392.644,77
3%
5%

11.779,34
19.632,24

TOTAL ENCOMANA
(*) sense absentisme ni hores

204.867,45
101.532,10
17.028,09

16,57
16,57

PERSONAL INDIRECTE

Despeses generals 3%
Marge de benefici 5%

21.436,59

424.056,35

6 mesos
DIFERENCIA respecte encàrrec vigent
vigent anual:

260.748,86

vigent 6 mesos:

130.374,43

212.028,17
81.653,74

Altrament, vist que GUSAM ha presentat en data 7 d’octubre una proposta de modificació
de l’encàrrec en els següents termes:
 Modificar els espais a netejar per tal d’ajustar-se a les necessitats actuals, essent la
nova proposta la següent:
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 Modificar l’estructura de costos de l’encàrrec per tal de preveure el següent:
-

-

Actualitzar el preu/hora de neteja, ja que s’ha tingut en compte l’increment de
sous reals que hi ha hagut ens els darrers anys 2016-2021 segons la Llei de
pressupostos de l’Estat així com també la possible variació que es pugui donar
amb la negociació del nou conveni de l’empresa municipal Gusam.
Incrementar la partida de la bossa d’hores per tal de preveure un total de 400
hores per serveis extraordinaris, ja que les hores extres sol·licitades per
l’ajuntament han anat augmentant any rere any i superen la previsió del 2016
fixada en 283 hores anuals. Dins d’aquesta nova previsió han quedat integrats
aquells edificis que fins ara, tot i estar contemplats en l’encomana, es netejaven
puntualment o amb una freqüència irregular.
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-

Preveure una partida del 2% destinada a cobrir l’absentisme laboral, un
percentatge que s’extreu de les dades dels darrers anys.
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Aquesta proposta comporta una modificació del cost anual de l’encomana amb el següent
detall:
Modific.Encomana
Actualitzar espais i preus

Encomana 2016

Preu
unitari

Concepte

Hores
anuals

Import

Preu
unitari

Hores
anuals

Import

Costos personal
PERSONAL DIRECTE

212.325,43

Coordinadora servei - cap de servei
Hores encomana:
Personal neteja - hores
Personal neteja i desinfecció COVID-19
Substitucions vacances
Hores de borsa i absentisme:
Borsa d'hores
Absentisme 2%

11,32
11,32
11,32
11,36

17.025,75
15.896,75
0,00
1.129,00
283,00
283,00
0,00

PERSONAL INDIRECTE

21.436,59

179.967,00
0,00
12.781,40

13,26
13,26
13,26

3.214,53
0,00

16,57
16,57

16.750,25
15.466,00
0,00
1.284,25
735,01
400,00
335,01

11.338,84

Gerència i administració

TOTAL COST PERSONAL
Altres costos
Neteja vidres i catifes (treballs externalitzats)
Material de neteja (6% s/cost personal)
6,00%
Assegurances
Vestuari laboral

TOTAL ALTRES COSTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Despeses generals 3%
Marge de benefici 5%

255.712,96

16.362,50

TOTAL ENCOMANA

6.629,59
5.552,36

19.659,14

11.338,84

19.659,14

223.664,27

275.372,10

3.100,00
13.419,86
800,00
450,00

3.650,00
16.522,33
800,00
1.800,00

6,00%

17.769,86
241.434,13
3%
5%

205.066,33
0,00
17.028,09

7.243,02
12.071,71

22.772,33
298.144,42
3%
5%

8.944,33
14.907,22

260.748,86

321.995,98
DIFER ANUAL

61.247,12

Altrament, vist que GUSAM ha presentat en data 7 d’octubre una proposta de modificació
de l’encàrrec existent amb la previsió de diferents escenaris POST COVID, que es desglossa
en tres parts:
 Proposta de neteja i desinfecció post-Covid:
Segons GUSAM :
“ La neteja post-Covid és una incògnita donada la incertesa provocada per aquesta pandèmia.
Des de l’Ajuntament se’ns sol·licita una proposta de neteja i desinfecció post-Covid.
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Tal com hem fet fins ara, per elaborar els plans post-Covid ens haurem de guiar pels protocols de
neteja i desinfecció establerts per la Generalitat.
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A data d’avui, l’únic protocol oficial publicat és el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres
educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19 del maig 2021.
Aquest exposa que per curs 2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja
establerts per al curs 2020-2021 i afegeix que s’haurà de procurar incidir més en la neteja i
desinfecció d’aquelles superfícies de contacte habitual.
A continuació s’exposen dues propostes, una de màxims i una altre de mínims.


Proposta de màxims: 21.082,25h/any.
Si es comparen les hores Covid amb la proposta Post-Covid 1 es proposa:
o Reduir la neteja i desinfecció en horari de matí a les escoles Sant Martí, Sobirans i
l’EBM La Petjada.
o Reduir la freqüència setmanal a l’Ajuntament, Can Borrell, escorxador, policia,
biblioteca, benestar social, brigada.
o Fixar una neteja i desinfecció de 3h/setmana al mercat municipal.
o Fixar una neteja i desinfecció d’1h/dia a la Sala d’exposicions.
o Fixar una neteja i desinfecció d’1h/dia a la ràdio.



Proposta de mínims: 18.683,75h/any.
Si es comparen les hores Covid amb la proposta Post-Covid 2 es proposa:
o Reduir més quantitat d’hores la neteja i desinfecció en horari de matí i tarda a les
escoles Sant Martí, Sobirans i l’EBM La Petjada.
o Reduir la freqüència setmanal a l’Ajuntament, Can Borrell, escorxador, policia,
biblioteca, benestar social, brigada.
o Suprimir la neteja i desinfecció setmanal al mercat municipal.
o Fixar una neteja i desinfecció d’1h/dia a la Sala d’exposicions.
o Fixar una neteja i desinfecció d’1h/dia a la ràdio.
o Reduir el nombre d’hores de neteja del pavelló.

Quadre comparatiu evolució hores anuals de neteja als espais municipals*:

_____
CVE: 20220-06293-25186-23107

Encomana
2016

Encomana +
modificacions
comissions de
seguiment

Proposta
Covid

Sant Martí
Sobirans
Ajuntament
Cap
Pavelló
Can Borrell
Escorxador
Policia
Biblioteca
Arxiu municipal
DISAM
Sala d'exposicions
Cementiri
Benestar social
EBM
Mercat
Brigada
Ràdio
Can Jalpí
Cartelleres
Piscina
Pavelló de baix
Expositors
municipals

4.476,25
4.560
1.300
1.040
2.047,50
260,00
208,00
468,00
754,00
22
104
52
24
390
0
208
104
52
24
43
25
864

4.663,75
4.560
1.300
1.040
2.047,50
260,00
208,00
468,00
754,00
26
52
52
572
390
0
0
104
104
26
43
25
0

7.393,75
7.290,00
1.560,00
1.040
2.047,50
520,00
520,00
728,00
1.144,00
26
52
520
572
650
1.592,5
260
364
364
26
43
40
0

5.687,5
6.142,5
1.300
1.040
2047,50
260,00
260,00
468,00
754,00
26
52
390
572
390
1.023,75
156
104
260
26
43
40
0

4.777,5
6.028,75
1.300
1.040
1.683,5
260
260
468
754
26
52
260
572
390
455
0
104
104
26
43
40
0

0

40

40

40

40

Total hores anuals

17.025,75

16.735,25

26.792,75

21.082,25

18.683,75

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Llocs de treball

Proposta Post Proposta Post
Covid 1
Covid 2

 Proposta hores extres:
Segons GUSAM :
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“ Tal com s’indica a les darreres memòries del servei de neteja, les hores extres sol·licitades per part
de l’Ajuntament són cada any més elevades.
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Evolució de les peticions d’hores extres per part de l’Ajuntament en els darrers anys:

Any
2012-2013
2013-2014
2014-2015
(set 14-des 15)
2016
2017
2018
2019
2020

Hores
Ajuntament
88
162,5
222
98
221,75
221
358
370

Per aquest motiu es proposa augmentar la bossa d’hores anual a 400h/any.

 Proposta absentisme:
Segons GUSAM :
“En l’apartat anterior no estan comptabilitzades les hores extres que es generen per absències pel
personal. Per aquest motiu, es proposa afegir una partida per cobrir l’absentisme que es valora en un
2% segons les dades dels últims anys.
Així doncs, vistes les propostes d’hores comentades en les dues propostes s’adjunta el corresponent
quadre econòmic on es té en compte tant les hores ocasionades per la Covid, com les extres i
l’absentisme.
El resum econòmic d’aquestes propostes és el següent, on ja figuren incloses les modificacions
d’espais i costos anteriorment detallats:
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ESCENARIS
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Post COVID
opció 1

Preu unitari

Concepte

Hores
anuals

Post COVID
opció 2

Import

Hores
anuals

Import

Costos personal
PERSONAL DIRECTE

314.587,65

Coordinadora servei - cap de servei
Hores encomana:
Personal neteja - hores
Personal neteja i desinfecció COVID-19
Substitucions vacances
Hores de borsa i absentisme:
Borsa d'hores
Absentisme 2%

281.990,48

21.436,59
13,26
13,26
13,26
16,57
16,57

21.082,25
15.451,00
4.347,00
1.284,25
821,65
400,00
421,65

PERSONAL INDIRECTE

204.867,45
57.637,61
17.028,09
6.629,59
6.988,33

21.436,59
18.683,75
15.451,00
1.948,50
1.284,25
773,68
400,00
373,68

19.659,14

Gerència i administració

TOTAL COST PERSONAL
Altres costos
Neteja vidres i catifes (treballs externalitzats)
Material de neteja (6% s/cost personal)
Assegurances
Vestuari laboral

6%

TOTAL ALTRES COSTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Despeses generals 3%
Marge de benefici 5%

3%
5%

TOTAL ENCOMANA
actual:
amb proposta de modificació:

260.748,86 € DIFERÈNCIA:
321.995,98 €

204.867,45
25.835,49
17.028,09
6.629,59
6.193,28

19.659,14

19.659,14

19.659,14

334.246,79

301.649,62

3.650,00
20.054,81
800,00
1.800,00

3.650,00
18.098,98
800,00
1.800,00

26.304,81
360.551,60

24.348,98
325.998,60

10.816,55
18.027,58

9.779,96
16.299,93

389.395,73
128.646,87 €
67.399,75 €

352.078,48
DIFERÈNCIA:

91.329,62 €
30.082,50 €

Vist que les propostes presentades suposen les següents diferències econòmiques sobre
l’encàrrec actual:
 Proposta d’aprovació de l’escenari COVID per als mesos de gener a juny del 2021:
DIFERENCIA 6 mesos

81.653,74 €

 Proposta de modificació de l’encàrrec en relació als espais i als costos:
DIFERENCIA/ANY

61.247,12 €
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 Proposta de modificació de l’encàrrec neteja i desinfecció POST-COVID incloent les
modificacions anteriors sobre espais i costos:
Encàrrec actual

OPCIO 1

OPCIO 2

17.025,75 hores /any

21.082,25 hores /any

18.683,75 hores /any

67.399,75 €

30.082,50 €

DIFERENCIA/ANY

Així mateix, sobre les propostes formulades es fan les següents consideracions:
 Proposta de neteja i desinfecció escenari COVID:
El servei s’ha prestat segons el previst. En cas, però, de detectar-se desviacions a finals de
l’exercici, seran objecte de regularització quan es liquidi l’exercici 2021.
 Proposta de modificació d’espais i estructura de costos:
Es considera adient estimar les modificacions proposades atès que certament
l’Ajuntament ha anat ampliant les hores de neteja inicialment previstes en alguns espais
(escola Sant Martí, escola Sobirans...), ha reduït les hores d’algun espai (edifici Mercat),
ha eliminat la neteja d’alguna altra instal·lació (Pavelló Can Zariquei, que ha estat absorbit
per la gestió indirecta del Pàdel) i ha anat augmentant les hores extraordinàries que
s’havien previst a la darrera modificació de l’encàrrec de gestió. Així mateix, aquestes
hores i la seva distribució s’ajusten a les necessitats actuals per a una adequada neteja
dels espais.
 Proposta de neteja i desinfecció POST-COVID:
Actualment ens trobaríem en l’escenari 2 proposat per a la seva aplicació durant 1 any;
l’escenari 1 seria d’aplicació en cas que el PROCICAT aprovés noves mesures que haurien
de quedar recollides en un Pla de neteja i desinfecció dels espais municipals elaborat per
GUSAM.
Des del mes de juliol, segons informa GUSAM a la proposta presentada en data 7
d’octubre, s’ha estat aplicant aquest escenari 2, ja que l’escenari COVID ja no era
procedent però tampoc s’ha pogut tornar a la situació inicial d’abans de la pandèmia.
La despesa que aquest servei addicional pugui comportar, però, serà objecte de
regularització quan es liquidi l’exercici 2021.
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CVE: 20220-06293-25186-23107

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Així mateix, per una major agilitat administrativa es considera convenient delegar a la
Junta de Govern Local la facultat de modificar o prorrogar l’escenari post-Covid a aplicar,
junt amb la facultat d’autoritzar i disposar la despesa que se’n derivi.
Altrament, vist que es considera convenient modificar el text de les Clàusules 12 i 15 per tal
d’establir l’aportació anual per la gestió del servei de neteja dels edificis municipals
corresponent a la liquidació dels costos fixes i variables i
Vist l’informe d’eficàcia i eficiència en la gestió del servei de neteja 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 1329/2021.
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.
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 8 d’octubre.
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, l’adopció dels
següents acords:
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer- Encarregar a l’empresa GUSAM SA els serveis extraordinaris de neteja derivats de la
pandèmia COVID 2019 que es venen realitzant des del passat 1 de gener de 2021 fins al 30
de juny de 2021, amb una despesa de 81.653,74 € pels 6 mesos.
Segon.- Aprovar la modificació de l’encàrrec de gestió del servei de neteja subscrit amb
l’empresa GUSAM SA el 30 d’agost de 2012 i modificat mitjançant addenda signada en data
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30 de novembre de 2016 (Exp. 1329/2020), en els termes que figuren en la clàusula Primera
de l’ADDENDA que forma part d’aquest expedient a tots els efectes legals, i que es resumeix
en el següents conceptes:
 Substituir l’Annex I per tal d’introduir canvis de tipus permanent en els espais a
netejar.
 Substituir l’Annex IV per tal de per tal d’introduir canvis de tipus permanent en
l’estructura de costos.
 Modificar la clàusula 12 segons el següent detall:
- Apartat 2:
On diu:

“2.- GUSAM percebrà una aportació mensual de 21.929,07 € corresponent a la liquidació dels costos
fixes i variables, que implica un import anual de 260.748,86 €.
... ”

Ha de dir:

“2- GUSAM percebrà una aportació mensual de 26.833,00 € corresponent a la liquidació dels costos
fixes i variables, que implica un import anual de 321.995,98 €.
...”

- Afegir un nou apartat 5, amb el següent contingut:
“ 5.- La Junta de Govern Local aprovarà el pressupost que per a cada anualitat presenti GUSAM SA i
proposi la Comissió de Seguiment, el qual servirà de base per a les liquidacions que realitzi l’empresa.
“

 Modificar la clàusula 15 segons el següent detall:
On diu:

“ L’Ajuntament regularitzarà el servei anualment, a proposta de la Comissió de Seguiment, segons els
fulls de registre presentats per GUSAM de les hores efectives de servei. (...)”

Ha de dir:

“ L’Ajuntament, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, regularitzarà el servei anualment, a
proposta de la Comissió de Seguiment, segons els fulls de registre presentats per GUSAM de les hores
efectives de servei. (...)”
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Tercer.- Aprovar la modificació de l’encàrrec de gestió del servei de neteja subscrit amb
l’empresa GUSAM SA, en els termes que queden compresos en la clàusula Segona de
l’ADDENDA que obra en l’expedient, i que preveu els dos escenaris POST- COVID que poden
ser d’aplicació mentre duri la pandèmia.
Aprovar així mateix l’aplicació de l’escenari 2 a partir de 01/11/2021 i durant 1 any.
Quart.- Delegar a la Junta de Govern Local la modificació o pròrroga de l’escenari POSTCOVID a aplicar d’entre els previstos en la clàusula Segona de l’ADDENDA segons quina sigui
l’evolució de la pandèmia, així com delegar l’autorització i disposició de la corresponent
despesa plurianual que se’n derivi.
Cinquè.- Autoritzar i disposar una despesa addicional de 81.653,74 € corresponents als
costos addicionals dels serveis extraordinaris de neteja derivats de la pandèmia COVID 2019
realitzats en el primer semestre de 2021, amb càrrec a l’aplicació 340.920.44900 del
pressupost municipal vigent.
Sisè.- Autoritzar i disposar una despesa addicional de 61.247,12 € anuals derivats de la
modificació de l’encàrrec pel que fa a la modificació d’espais i costos, amb càrrec a l’aplicació
340.920.44900 del pressupost municipal vigent, tot condicionant la despesa futura a
l’existència de suficient consignació en els pressupostos que s’aprovin:
ANUALITAT
2021
2022 i següents
2037 (fi encàrrec)

Nºmesos
2
12
8

APLICACIÓ
340 920 44900
340 920 44900
340 920 44900

IMPORT
10.207,86 €
61.247,12 €
40.831,44 €

Setè.- Autoritzar i disposar una despesa addicional de 30.082,50 € anuals derivats de
l’aplicació de l’escenari 2 POST- COVID, a aplicar a partir de 01/11/2021 i durant 1 any, amb
càrrec a l’aplicació 340.920.44900 del pressupost municipal vigent, tot condicionant la
despesa futura a l’existència de suficient consignació en els pressupostos que s’aprovin:
ANUALITAT
2021
2022

Nºmesos
2
10

APLICACIÓ
340 920 44900
340 920 44900

IMPORT
5.013,75 €
25.068,75 €

Vuitè.- Aprovar la minuta de l’ADDENDA del contracte programa que obra a l’expedient, per
la qual s’introdueixen modificacions a l’encàrrec anteriorment aprovades.
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Desè.- 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 Secretària municipal:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=2135.0

Intervenció del Sr. Alcalde comentant problemes en la imatge i en el so durant la intervenció
de la Secretària municipal i, finalment, la seva desconnexió de la sessió. Això suposa que la
sessió del Ple s’atura uns minuts, fins i tant la Secretària municipal no es reincorpora. Un cop
entra a la sessió, el Ple continua i el Sr. Alcalde dona pas a les intervencions dels regidors:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=2560.0

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=2695.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=2703.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=2785.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=2909.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=2984.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=2987.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
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El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=2997.0

La regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, exposa breument el seu contingut; tot seguit
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“I.- El Ple de data 13/05/2021 va aprovar provisionalment la imposició i ordenació de
contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra d’urbanització de la riera
d’Arenys de Munt tram 4.1 a) Rambla Riera i Penya (calçada), l’establiment i exigència de les
quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de
l’àrea.
II.- Que l’acord s’ha exposat al públic i s’ha notificat individualment als interessats per tal que
poguessin formular recurs en el termini de 30 dies; així mateix, se’ls va informar de la
possibilitat de constituir-se en Associació Administrativa de contribuents.
III.- Que finalitzat el termini, s’han presentat, dins del termini dels titulars dels immobles
objecte d’aquestes contribucions, les següents al·legacions:
- Teresa Villalmanzo Argemí, Reg. 4534/21, de data 31/07/21
- Monserrat Soler Romà, Reg. 4533/21, de data 31/07/21
- Juan Miguel Monclús Bareche, Reg. 4530/21, de data 31/07/21
- Rosa Maria Freixedas Clavell, Reg. 4593/21, de data 2/08/21
- Laura Masdeu Carmen i Joan Llavador Olivet, Reg. 4650/21, de data 5/08/21
- Josefa Rossell Colomer, Reg. 4680/21, de data 06/08/21
- Froilà Oriol Palau, Reg. 4700/21, de data 6/08/21
- Angel Alsina González i Susana Chifoni Flores, Reg. 4727/21, de data 9/08/21
- Félix Galceran Aliberch, Reg. 4724/21, de data 9/08/21
- Xavier Caparrós Gonzalez. Reg. 4715/21, de data 9/08/21
- David Soler Colomer, Reg. 4743/21, de data 10/08/21
- Josep Maria Serra Parejo, Reg. 4750/21, de data 11/08/21
- Joan Salvañá Alegre, Reg. 4755/21 de data 11/08/21
- Josep Bello Ros, Ref. 4894/21, de data 13/08/21
- Joana Masferrer Pagès, Reg. 4933/21 de data 18/08/21
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M Pilar Muns Terrats, Reg. 4936/21, de data 18/08/21
Ricart Brillas Graells, Ref. 4874/21, de data 12/08/21
Mercè Corominas Umbert, Reg. 5034/21, de data 26/08/21

Que els motius d’aquestes al·legacions són comuns a totes i s’enumeren de forma
esquemàtica:
- Els les tres primeres al·legacions només acrediten que són subjectes passius de les
contribucions i que estan en termini per al·legar.
- En la qual al·leguen que no es poden imposar contribucions especials en el cas
d’aquest vial, ja que es tracta d’una llera pluvial i, per tant, bé de domini públic i
demanen que el cost d’urbanització ha de ser assumit al 100% per l’administració.
(Al·legació 4a)
- En la cinquena al·leguen que es tracta de la via principal del municipi amb diferents
noms i que la urbanització, malgrat poder comportar benefici pels propietaris de la
finques que limiten amb la mateixa, també comportarà perjudicis, com haver de
suportar, molt superior a altres carrers, més soroll i empitjorament de la qualitat de
l’aire, i que reduirà el valor de les finques i demanen que el cost d’urbanització ha de
ser assumit al 100% per l’administració. (Al·legació 5a)
- En la sisena al·leguen que se’ls discrimina sobre altres veïns que se’ls permet
presentar al·legacions sobre qualsevol tema, mentre que els afectats per les
contribucions especial només poden al·legar sobre la procedència, el percentatge i
les quotes i demanen que se’ls torni a comunicar, ja que suposa una discriminació.
(Al·legació 6a)
- En la setena al·leguen sobre el cost previst de les obres, que l’Ajuntament suporta
197.678,38 euros i els veïns suporten 131.785,58 euros, però aquest tram no gaudeix
d’una subvenció de 65.780,00 euros que es va donar per fer aquesta urbanització en
el tram Eixample-Francesc Macià i sol·liciten que se’ls imputi la part proporcional
d’aquella subvenció.
- En la vuitena al·leguen que a la comunicació rebuda manca informació com els
metres quadrats de sostre computable, la longitud de façana, el valor cadastral, o la
superfície de la finca i, per tant, manca informació essencial per verificar la certesa
del càlculs.
- En la novena al·leguen que no s’ha distribuït l’excés de 27.617,62m2 de sostre
edificable del tram EIXAMPLE-FRANCESC MACIÀ en el m2 de sostre edificable de
Riera i Penya i que això és discriminatori pels veïns, ja que és el mateix projecte.
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En la desena al·leguen que s’han aplicat molt més metres lineals de façana en tram
EIXAMPLE-FRANCESC MACIÀ que en de RIERA I PENYA i que l’excés de 636,09 metres
lineals, no aplicat és discriminatori, ja que es tracta del mateix projecte.
En la onzena al·leguen que els veïns no son responsables de l’endarreriment de l’obra
i que se’ls hauria de descomptar un 33,13% més l’IPC acumulat dels darrers 7 anys
per reflectir el cost real previst inicialment per a l’execució del projecte.
Que en la dotzena al·leguen que en aquest tram no s’ha computat la façana a la
Carretera C-61, que sí que hauria de computar i imputar a l’administració, tornant a
fer els càlculs.
Que la tretzena al·leguen que no s’ha inclòs en la relació de contribuents l’immoble
de Riera i Penya 55, propietat de GUSAM SA i que s’ha d’incloure.
Que la catorzena sol·liciten que si no s’accepten els motius al·legats de ser llera
pluvial o sistema general, es recalculin les contribucions especials i es tornin a
notificar a tots els afectats.

IV-. Que s’ha presentat una al·legació per part del senyor Antoni Galofré Roquet, Reg.
4623/21, de data 4/08/21, en la qual manifesta que la seva finca té un coeficient de 3,3226%
amb 20,04 ml de façana, quan la mida real de la façana és 13,67 ml i sol·licita que es recalculi
el coeficient en base a la mida real.
V-. Que hi ha dos recursos que no corresponen a titulars de cap immoble subjecte a les
contribucions especials, són els presentats per:
- Ricart Brillas Graells, Ref. 4874/21, de data 12/08/21
- Mercè Corominas Umbert, Reg. 5034/21, de data 26/08/21
VI.- Que s’han emès informes per part de secretària número 63/2,1 de data 8/10/21, i per
part de les arquitectes municipals en data 8/10/21.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Denegar la tramitació del recursos presentats pel senyor Ricart Brillas Graells, Ref.
4874/21, de data 12/08/21 i la senyora Mercè Corominas Umbert, Reg. 5034/21, de data
26/08/21, per no ser titulars d’immobles subjectes a les contribucions especials i les seves
al·legacions, en el cas que fossin interessats, només podien versar sobre la constitució de
l’Associació Administrativa de Contribuents.
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Segon.- Respecte de les al·legacions conjuntes presentades per:
- Teresa Villalmanzo Argemí, Reg. 4534/21, de data 31/07/21
- Monserrat Soler Romà, Reg. 4533/21, de data 31/07/21
- Juan Miguel Monclús Bareche, Reg. 4530/21, de data 31/07/21
- Rosa Maria Freixedas Clavell, Reg. 4593/21, de data 2/08/21
- Laura Masdeu Carmen i Joan Llavador Olivet, Reg. 4650/21, de data 5/08/21
- Josefa Rossell Colomer, Reg. 4680/21, de data 06/08/21
- Froilà Oriol Palau, Reg. 4700/21, de data 6/08/21
- Angel Alsina González i Susana Chifoni Flores, Reg. 4727/21, de data 9/08/21
- Félix Galceran Aliberch, Reg. 4724/21, de data 9/08/21
- Xavier Caparrós Gonzalez. Reg. 4715/21, de data 9/08/21
- David Soler Colomer, Reg. 4743/21, de data 10/08/21
- Josep Maria Serra Parejo, Reg. 4750/21, de data 11/08/21
- Joan Salvañá Alegre, Reg. 4755/21 de data 11/08/21
- Josep Bello Ros, Ref. 4894/21, de data 13/08/21
- Joana Masferrer Pagès, Reg. 4933/21 de data 18/08/21
- M Pilar Muns Terrats, Reg. 4936/21, de data 18/08/21
S’acorda:
a) Acceptar les al·legacions primera a tercera, sobre la legitimitat dels subjectes passius
i sobre el termini per presentar el recurs.
b) Denegar l’al·legació quarta, en la qual es manifesta que el tram a urbanitzar forma
part de la llera pluvial de diverses conques que formen part del municipi i que acaben
desaiguant cap aquesta riera i que no haurien de pagar contribucions especial; ja que
malgrat la Riera de Sobirans és una llera pluvial i com a tal va ser canalitzada (pagada
íntegrament per l’administració) segons projecte de canalització de la Riera, també
queda reflectit en els informes de l’ACA que la superfície de “les rambles situades a
Arenys de Munt, que travessa el nucli pel centre, compagina la funció hidràulica amb
la viària.” També cal dir que l’aigua provinent dels diferents rials que formen les valls
del municipi es canalitza subterràniament, i que l’aigua que circula pels vials, un cop
executada la urbanització superficial de la riera, és l’aigua de cobertes de les
edificacions i la que plou directament en el vial. És per tant que en sòl urbà la Riera
de Sobirans es troba canalitzada, i l’objectiu del present projecte d’urbanització es
l’adequació viària d’aquest tram viari a fi de mantenir els mateixos usos actuals,
millorar l’accessibilitat als veïns que hi donen front, i l’ordenació de l’aparcament, i,
tal com es defineix en el Projecte d’obres ordinàries d’urbanització de la Riera i Penya
i connexió barri Sant Carles, Tram 4, Fase 4.1. Calçada, per tant, la finalitat de les
obres és la adequació de l’espai públic a les normatives vigents d’accessibilitat i a la
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incorporació de nous serveis (connexió aigua pluvials coberta, xarxa de
telecomunicacions, etc.) implicant una millora quantitativa i qualitativa d’aquest
espai públic.
c) Denegar l’al·legació cinquena, en la que manifesten els al.legants que la Riera en els
seus diferents noms de carrer és un mateix vial i que el projecte, tot i ser un únic
“projecte urbanístic”, s’ha dividit en diferents trams d’execució i que aquest carrer no
només és la via principal del municipi, utilitzat per la majoria de veïns, que també
serveix per distribuir el transit rodat per la majoria de carrers del nucli urbà, pel que
no hauria d’implicar cap cost pels veïns d’aquest carrer ja que la seva urbanització es
vol realitzar per la voluntat del Consistori i que el benefici per ells és dubtós. En
aquest cas, s’ha d’indicar que la Rambla Riera i Penya forma part del vial principal del
municipi, però aquest no és un sistema general, no es contempla d’aquesta manera
en el Pla General vigent des del 24 d’octubre de 2003 i que l’element que legitima les
contribucions especials és que existeixi un benefici superior al general amb la seva
imposició, i el mateix ha de ser concret, efectiu i actual, és a dir, produït i avaluable
en el moment de realitzar-se les obres. Tal hi com s’ha fet palès en el trams ja
urbanitzats de la Riera, la urbanització de la calçada de la Rambla Riera i Penya no ha
de comportar més pas de vehicles dels que actualment hi transiten, però sí que
comportarà menys soroll, desaparició de la pols que originen actualment els vehicles
al seu pas, i millora en l’aparcament per estar ordenat, i per tant una millora
substancial en la qualitat de l’espai públic d’aquest tram viari, així com accés adaptat
a la normativa d’accessibilitat. En definitiva, comportarà las millores concretes de:
- La supressió de barreres arquitectòniques.
- La supressió de l’existència de pols en suspensió procedent de la sorra.
- S’elimina la perillositat quan plou i, per tant, millora l’accés als habitatges de la
zona.
- I augmenta el valor dels habitatges.
d) Desestimar l’al·legació sisena, en la que manifesten que se’ls discrimina envers altres
veïns del municipi que se’ls permet presentar al·legacions sobre qualsevol tema,
mentre que els afectats per les contribucions especials només poden al·legar sobre la
procedència, el percentatge i les quotes; fent-los saber que la notificació individual
de quotes no es pot confondre ni equiparar-se amb l’exposició al públic i publicació,
que va dirigida a la informació general de possibles afectats, als exclusius efectes que
puguin sol·licitar la constitució de l’Associació Administrativa de Contribuents, com
instrument col·lectiu per col·laborar amb l’administració. Pel contrari, les
notificacions individuals de quotes tenen per finalitat que els subjectes passius
puguin formular recurs davant l’Ajuntament, no només sobre les quotes, sinó el
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percentatge que han de satisfer els beneficiaris i sobre la procedència de les
contribucions especials; en conseqüència, aquesta notificació individual és necessària
i imprescindible i és una garantia tributària.
e) Desestimar l’al·legació setena, en la que manifesten que aquest tram no gaudeix
d’una subvenció de 65.780,00 euros que sí gaudia el tram Eixample-Francesc Macià i
sol·liciten que se’ls imputi la part proporcional d’aquella subvenció, ja que les
subvencions només es poden imputar a l’exercici en el qual es concedeixin i estan
destinades a un fi, propòsit, activitat o projecte específic, amb l’obligació per part del
beneficiari de complir les condicions i requisits que s’haguessin establert, o en cas
contrari, s’ha de procedir al seu reintegrament. No obstant l’anterior, s’ha de fer
constar que en aquesta obra s’ha aplicat la subvenció del PUOSC 2019 íntegrament
per valor de 250.000 € i estava condicionada a l’execució de l’obra d’urbanització de
la riera, tram Riera i Penya, durant l’exercici 2021, però aquesta condició no s’ha
complert pels endarreriments de la tramitació de tot el procés de redacció del
projecte i licitació de l’obra. Tot i que l’adjudicació es podrà fer durant el darrer
trimestre del 2021, la seva execució serà al llarg de l’any 2022. Davant aquest
endarreriment en l’execució de l’obra és possible prorrogar els terminis la subvenció
PUOSC fins setembre de 2022, però condiciona haver executat el 60% de l’obra en
aquesta data. Aquesta circumstància fa que es plantegi per l’Ajuntament, com a
fórmula més raonable, davant la incertesa en el compliment dels terminis de
justificació de la subvenció, a ajustar l’import de la subvenció PUOSC aplicada a les
contribucions especials de 250.00€ a 150.000 €, un 40% per sota, i hauria de ser
l’Ajuntament qui assumeixi els 100.000 € de diferència amb recursos propis.
Essent el quadre de subvencions a aplicar:
TRAM 4.1
F4.1a_ calçada
F4.1b_voreres

cost obra+despeses

subvencions

579.463,96 €
815.104,27 €
1.394.568,23 €

150.000,00 €
633.953,88 €
783.953,88 €

429.463,96 €
181.150,39 €
610.614,35 €

f) Desestimar l’al·legació vuitena, en la que es manifesta que a la notificació rebuda
manca informació com els metres quadrats de sostre computable, la longitud de
façana, el valor cadastral o la superfície de la finca i, per tant, manca informació
essencial per verificar la certesa del càlculs; en aquest cas s’ha d’indicar que pel que
fa al contingut de l’acord notificat, i segons determina l’art. 34.4 del Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, l’acord d’aprovació provisional s’ajusta plenament a la
normativa, ja que ha de contenir:
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a) El Cost de realització de les obres amb el detall precís per al seu correcte
coneixement i aplicació del percentatge establert per a les corresponents
Contribucions Especials.
El cost total pressupostat tindrà caràcter de mera previsió, doncs al final ha de
prevaldre el cost real, sigui major o menor.
b) Base imposable (quantitat a repartir entre els beneficiaris). Per a determinar la
base imposable es restaran del cost total les subvencions rebudes per l’Entitat Local. A
la resta resultant se l’aplicarà el percentatge acordat en l’Acte d’Imposició, i no pot
superar el 90%.
c) Relació de subjectes passius de la concreta Contribució especial.
d) Criteris de repartiment, que són els índex o mòduls que han d’utilitzar-se per a
portar a termini la distribució o repartiment de la base imposable.
e) Quotes singulars.
I tots aquests punts estan reflectits en l’acord de Ple d’aprovació provisional al qual
s’al·lega.
g) Desestimar l’al·legació novena respecte del mòdul aplicat, doncs manifesten els
al·legants que no s’ha distribuït l’excés de 27.617,62m2 de sostre edificable del tram
EIXAMPLE-FRANCESC MACIÀ en els m2 de sostre edificable de Riera i Penya i que això
és discriminatori pels veïns, ja que és el mateix projecte; però en aquest cas no
s’entenen els càlculs realitzats pels al·legants, ja que el preu del projecte no es
relaciona mai amb els paràmetres de m2 de sostre, aquests només serveixen per
distribuir el preu final. A més, els tres projectes de contribucions especials aprovats
per l’execució de les obres d’urbanització superficial de la Riera han partit de les
mateixes bases de mòdul d’aplicació i malgrat les superfícies edificables i longituds
de façana siguin diferents en cada tram, tots 3 trams són equiparables degut a què la
qualificació urbanística és principalment, zona de Nucli antic, clau A1. En l’expedient
aprovat provisionalment en el Ple de data 13/05/2021 ja s’acompanyava amb
l’informe tècnic de data 29/04/21, on s’especificava: “El mòdul a aplicar en les
contribucions especials es basa en el que determina la legislació vigent, aplicant amb
caràcter general i de forma conjunta, els metres lineals de façana i el sostre edificable
o l’edificat.
Estarà format pels següents criteris:
- Metres quadrats edificables o actualment edificats (sostre computable): 70% del
mòdul.
El sostre computable és l’aprofitament urbanístic de la parcel·la pel qual se li
dona el valor a una entitat registral. Se li atorga un 70% en el mòdul donat que
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l’aprofitament urbanístic d’una parcel·la és el que li dona més valor econòmic a
aquesta.
- Longitud de façana amb front a la riera: 30% del mòdul.
La longitud de façana de la parcel·la amb front a la riera és el que dona el
contacte directe amb la nova urbanització a partir dels accessos, sigui als
habitatges i locals comercials, façana, accés als serveis, etc.” ...
Finalment indicar que l’Ajuntament d’Arenys de Munt va aprovar inicialment el Projecte
d’obres ordinàries d’urbanització de la Riera de Sobirans el 2007, projecte que no va ser
aprovat definitivament donat a què el cost era molt elevat per poder-ho executar amb
pressupost municipal dins d’una legislatura. Aquest projecte va donar peu a la divisió per
trams del projecte, per poder executar l’obra en el millor moment i, com ja s’ha indicat,
son independents.
h) Desestimar l’al·legació desena, en la que els al·legants manifesten que s’han aplicat
molts més metres lineals de façana en el tram EIXAMPLE-FRANCESC MACIÀ que en el
de RIERA I PENYA i que l’excés de 636,09 metres lineals, no aplicat, és discriminatori,
ja que es tracta del mateix projecte; en aquest cas, i com ja s’ha indicat, per una part,
no es tracta del mateix projecte i, per altre, no s’entenen els càlculs realitzats en
aquestes al·legacions, ja que el preu del projecte no es relaciona mai amb els
paràmetres de ml de façana, aquests només serveixen per distribuir el preu final. Els
tres projectes de contribucions especials aprovats per l’execució de les obres
d’urbanització superficial de la riera han partit, com ja s’ha indicat, de les mateixes
bases del mòdul d’aplicació i malgrat les superfícies edificables i longituds de façana
siguin diferents en cada tram, tots 3 trams són equiparables degut a què la
qualificació urbanística és principalment, zona de Nucli antic, clau A1 i en l’expedient
aprovat provisionalment en el Ple de data 13/05/2021 ja s’acompanyava amb
l’informe tècnic de data 29/04/21, tal com s’exposa en l’Al·legació Novena on es
defineix el mòdul a aplicar en las contribucions especials que es basa en el que
determina la legislació vigent, aplicant amb caràcter general i de forma conjunta, els
metres lineals de façana i el sostre edificable o l’edificat.
i) Desestimar l’al·legació onzena, en la que els al·legants manifesten que els veïns no
son responsables de l’endarreriment de l’obra i que se’ls hauria de descomptar un
33,13% més l’IPC acumulat dels darrers 7 anys per reflectir el cost real previst
inicialment per a l’execució del projecte. També exposen que l’obra és un 33,13%
més econòmica que el tram d’Eixample-Francesc Macià perquè, diu textualment:
“probablement” el projecte preveu uns acabaments menys ornamentals que en els
altres trams... tindrà menys ornaments, menys passeres, menys cantonades i
embornals...”; en aquest cas s’ha d’indicar que en l’al·legació s’incorre en una
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contradicció, per una banda demana que s’apliqui un descompte del 33,13%, al
temps que manifesta que l’obra és més econòmica. Cada Tram, com ja s’ha explicat,
ha tingut una redacció del projecte executiu diferenciat i aquests han estat aprovats,
en cada tram, seguint el procediment que marca la legislació vigent en Decret 179/95
pel qual es va aprovar el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals de
Catalunya, i han tingut el seu temps d’exposició pública, i en aquest cas d’aquest
Tram 4 que ens ocupa, no s’ha presentat cap al·legació o suggeriment similar al que
s’exposa en l’al·legació. És per aquest motiu que cada projecte és individual i s’han
aprovat per separat (3 en total) no es possible aplicar el descompte del lPC dels anys
transcorreguts entre projectes. En quant que el projecte, en aquest tram 4, tindrà
menys ornamentació, passeres, etc... s’ha vetllat perquè la qualitat i l’acabat fos el
mateix per tal de garantir la continuïtat estètica de tota la riera adaptant-los a la
casuística de l’entorn.
j) Estimar en part l’al·legació dotzena, en la qual manifesten que en aquest tram no s’ha
computat la façana a la Carretera C-61, que sí que hauria de computar i imputar a
l’administració, tornant a fer els càlculs; i s’ha d’indicar que l’administració de la
Generalitat està exempta de Contribucions especials i és l’Ajuntament qui assumeix
la seva part; en l’informe tècnic de data 29/04/21 de l’expedient aprovat
provisionalment en el Ple de data 13/05/2021, s’especificava:
“De l’aplicació de les subvencions obtingudes, el cost de les obres a realitzar que en
resulta del projecte d’obres d’urbanització del Tram 4, Rambla Riera i Penya, estarà
subvencionat en un 63,39% i restarà per finançar 510.614,35 €.
Aquest import, segons el quadre adjunt, es desglossarà en:
o Fase 4.1a, calçada de la Rambla Riera i Penya i connexió barri Sant Carles:
◦ 40% del cost es finançarà amb contribucions especials: 131.785,58 €.
◦ 60% del cost anirà a càrrec de l’Ajuntament d’Arenys de Munt: 197.678,38 €.
o Fase 4.1b, voreres Rambla Riera i Penya, fins c/ de la Rasa: amb càrrec a
l’Ajuntament d’Arenys de Munt per l’import de 181.150,39 €.”
No obstant, a l’examinar aquests percentatges aplicats al repartiment del Tram 4,
s’ha comprovat que no son els mateixos que els aplicats als trams anteriors, i és per
això que es proposa que, en comptes d’aplicar un 60%-40% (entenent que així es
tenia en compte que en aquest tram només hi havia una façana), s’apliqui un 25% a
càrrec dels subjectes passius de les contribucions especials i un 75% a càrrec de
l’ajuntament, per coherència amb els trams de projectes anteriors, quedant el
quadre d’aplicació de la següent manera:
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coeficient
cost obra restant coef a pagar per
reductor per
subv.
ajuntament i CE Cost CE Tram 4.1a una façana
subv. aplicada

TRAM 4.1
cost total fase 4.1
F4.1a_ calçada
579.463,96 € 150.000,00 € 429.463,96 €
F4.1b_voreres
815.104,27 € 633.953,88 € 181.150,39 €
totals 1.394.568,23 € 783.953,88 € 610.614,35 €

0,50

214.731,98 €

Cost de les CE

aportació
municipal (fase
4.1)

107.365,99 € 322.097,97 €
181.150,39 €
107.365,99 € 503.248,36 €

0,50

1,00

k) Estimar l’al·legació tretzena, per quan l’immoble situat a Rambla Riera i Penya 55,
propietat de GUSAM SA, s’ha d’incloure dins dels subjectes passius de les
contribucions especials.
l) Estimar l’al·legació catorzena i recalcular, segons els punts estimats, les contribucions
especials.
Tercer.- Desestimar l’al·legació presentada pel senyor Antoni Galofré Roquet, sobre el
recàlcul de la seva contribució pel que fa a la mida de la façana, ja que la finca de la Rambla
Riera i Penya, 67, té una mida 20.04 m i fa cantonada, incloent la façana corresponen al límit
del projecte d’urbanització.
Quart.- Informar al senyor Antoni Galofré Roquet que manifesta que las obres d’urbanització
executades en els darrers anys s’han substituït per una panots i un disseny igual per tota
l’obra menys davant de la seva propietat en el que s’han mantingut els paviments que hi
havia abans de la urbanització de la Riera que el projecte del Tram 4 ja inclou les obres que
es sol·liciten en aquesta al·legació.
Cinquè.- Elevar a definitiu l’acord d’imposició de contribucions per a l’execució de l’obra
d’urbanització de la riera d’Arenys de Munt tram 4.1 a) Rambla Riera i Penya (calçada).
Sisè.- Elevar a definitiu l’acord d’ordenació de les contribucions especials aplicable per
l’execució de les obres indicades als efectes de determinar els elements a què es refereix
l'art. 31 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals i disposicions concordants, amb les modificacions
aprovades. Tanmateix, s’acorda el càlcul definitiu dels imports resultants se durà a terme a
partir de les dades resultants de l’adjudicació de l’obra, el resum actual és el següent:
coeficient
cost obra restant coef a pagar per
reductor per
subv.
ajuntament i CE Cost CE Tram 4.1a una façana
subv. aplicada

TRAM 4.1
cost total fase 4.1
F4.1a_ calçada
579.463,96 € 150.000,00 € 429.463,96 €
F4.1b_voreres
815.104,27 € 633.953,88 € 181.150,39 €
totals 1.394.568,23 € 783.953,88 € 610.614,35 €

0,50
1,00

214.731,98 €

0,50

Cost de les CE

aportació
municipal (fase
4.1)

107.365,99 € 322.097,97 €
181.150,39 €
107.365,99 € 503.248,36 €
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Es xifra la quantitat a repartir entre els beneficiaries en 107.365,99 euros, corresponent al
50% de la meitat de la calçada, deduïda la subvenció aplicada de 150.000 euros i inferior al
màxim exigible del 90%.
Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és
més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les
quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin
necessàries.
S’aplicarà el mòdul format pels següents criteris:
- - Metres quadrats edificables o actualment edificats (sostre computable): 70% del mòdul.

-

El sostre computable és l’aprofitament urbanístic de la parcel·la pel qual se li dona el valor a una entitat
registral. Se li atorga un 70% en el mòdul donat que l’aprofitament urbanístic d’una parcel·la és el que li
dona més valor econòmic a aquesta.
Longitud de façana amb front a la riera: 30% del mòdul.
La longitud de façana de la parcel·la amb front a la riera és el que dona el contacte directe amb la nova
urbanització a partir dels accessos, sigui als habitatges i locals comercials, façana, accés als serveis, etc....

Setè.- Aprovar la relació de subjectes passius i de quotes individuals que ha de satisfer cada
beneficiari, en la seva condició de subjecte passiu d'aquestes contribucions especials i que
consten a l'expedient, mitjançant document annex, en funció del cost de les obres i de
l'aplicació dels dos mòduls de repartiment corresponents als immobles afectats i
especialment beneficiats per les mateixes, d'acord amb imports determinats en aquest
acord.
Vuitè.- Acordar que, en tot allò que no es contempli en aquest acord, serà d'aplicació la
normativa continguda en l'Ordenança municipal reguladora de les contribucions especials
Novè. Notificar aquest acord als interessats de forma individualitzada i com annex, a cada
subjecte passiu, les quotes que corresponguin, en els termes de l'art.
34.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Desè.- Atorgar els recursos que procedeixin en dret.”
Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=3018.0
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=4701.0

Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=4719.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=4730.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=4917.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=5075.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=5171.0

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=5184.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=5190.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze 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 les regidores i regidors Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr. Santiago Morell i Capellera, Sra.
Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sra. Vanesa Muñoz i Fernandez, Sra. Àngels
Castillo i Campos i Sr. Abel Coll i Toledano, dels grups ERC, JUNTS, PSC i regidor no adscrit; i
una abstenció del regidor Sr. Guiu Muns i Roura, del grup CUP.
PART DE CONTROL
6. DESPATX D’OFICI
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“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 368 a la 434, ambdues incloses,
des del 6/09/2021 al 17/10/2021:
-

Resolucions en matèria d’economia: 30
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 2
Resolucions en matèria de personal: 12
Resolucions en matèria de contractació: 17
Resolucions en matèria de delegació de competències: 4
Resolució en matèria de subvencions: 1
Decret 370/21, de 14/09/2021, d’aprovació de les Línies fonamentals del Pressupost per
al 2022.

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 6/09/2021 al 17/10/2021, en matèria
de:
-

Seguretat: 9
Sanitat (Cementiri): 1
Salut Pública: 1
Acció Social: 3”

Intervenció del Sr. Alcalde recordant el telèfon per trucar veïns i veïnes per formular precs,
preguntes o aclariments respecte al Ple o allò que considerin important:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=5269.0

PRECS I PREGUNTES
7. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER CONÈIXER LES ACCIONS FETES I PREVISTES PER PART
DE LA POLICIA LOCAL PEL QUE FA ALS CANS.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
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“El dissabte 19 de juny de 2021 va començar la campanya “Xipa’l i censa’l” amb la qual hi
vam col·laborar. El 27 de setembre es va presentar el balanç de la campanya, el qual
coincidim que és molt positiu tot i que fa falta seguir arribant a més gent.
Al Consell de Poble del passat mes de setembre de 2021 van coincidir diverses persones amb
l’incivisme d’alguns veïns i veïnes pel que fa a la responsabilitat a l’hora de passejar el seu
animal de companyia: hi ha persones que no recullen les defecacions ni tiren aigua als orins, i
també hi ha qui porta els animals deslligats en zones urbanes amb les problemàtiques que
això genera, a més que suposa un incompliment de l’ordenança municipal.
És per aquest motiu, que des de la CUP volem tornar a fer incidència amb el tema.
Nosaltres hem proposat en diverses ocasions que la Policia municipal faci actuacions per tal
de detectar i multar aquelles persones incíviques que causen que totes les persones
propietàries d’animals de companyia siguin mal vistes. Com sempre per culpa de pocs
paguen tots.
Sabem que la Policia municipal té un aparell per poder mirar si els cans que passegen pel
municipi porten xip identificatiu o no. Quantes vegades s’ha utilitzat aquest aparell més enllà
de si es troba i/o recull un ca perdut? La Policia municipal avisa i multa les persones
reincidents que no duen bosses ni aigua o a aquelles persones que duen els animals
deslligats? Són qüestions que hem anat plantejant i que no veiem solucionats perquè
segueixen sortint als Consells de Poble, entre d’altres. Està clar que per dur a terme aquest
tema es necessita la col·laboració de la Policia municipal.
Per aquesta raó el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt
volem preguntar al govern: quines accions ha fet la Policia municipal durant el 2021 per tal
de detectar persones infractores de la normativa i, en cas que n’hi hagi, quines altres accions
hi ha previstes.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=5314.0

Intervenció de la regidora delegada de Salut Pública, Sra. Batista, donant resposta a la
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=5470.0

8. PREC DEL GRUP CUP PER CONÈIXER QUIN ÉS EL PLA DE MANTENIMENT DELS
EMBORNALS DE LA CANALITZACIÓ I URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“El 18 de febrer de 2021 la CUP ja vam preguntar per aquesta qüestió al Ple Municipal, però
és un tema que hem anat traient en diversos espais i que ve de lluny.
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No serveix de res que fem grans obres si després no dediquem les partides pressupostàries
adequades a poder fer-ne un bon manteniment. Els embornals de la Riera, encara que ens
diguin que fan una bona recollida de les aigües pluvials, estan en molts punts plens de fang,
herbes, porqueria, etc.
Estem vivint una crisi climàtica sense precedents i és evident que no som un municipi que
estigui preparat per a poder-la afrontar. Recordarem les greus afectacions dels temporals
Glòria i Filomena que van causar greus destrosses al municipi. Ruixats i aiguats d’alta
intensitat seran cada vegada més freqüents i hem de treballar per a poder-ho afrontar. Tal
com es va fer la canalització de la Riera ja no es va preveure aquesta intensitat de pluges, i
potser en uns anys ens haurem de plantejar què fem.
Ara per ara, amb el que tenim hem de facilitar les entrades de recollida d’aigües pluvials.
Un exemple del poc manteniment que es fa dels embornals, és que des de la CUP els hem
avisat múltiples vegades que el contenidor de vidre del carrer Amadeu Vives està situat just
sobre la reixa de recollida d’aigües pluvials, així doncs ens trobem una reixa que a poc a poc
es va embussant amb tots els vidres que hi van caient. Malgrat que quan hem avisat
l’empresa l’ha ressituat, sempre acaba tornant sobre la reixa. O els testimonis de veïns i
veïnes que veuen que no es fa un manteniment integral de tots els embornals que hi ha al
costat dels escocells, fent que hi hagi parts que segueixin inoperants.
Ens hauríem de plantejar que si amb la brigada municipal no podem desenvolupar aquesta
tasca de manera òptima, potser hauríem de contractar una empresa que pogués
desenvolupar aquesta tasca de manera que fos el mes que fos tots els embornals estiguessin
sempre nets.
És per aquest motiu que volem demanar al govern quin és el pla de manteniment dels
embornals de la canalització i urbanització superficial de la Riera i quin és el seu estat
d’execució?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=5580.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=5714.0

9. PREC DEL GRUP CUP PER SABER QUINES CONCESSIONS HI HA FETES I COM ES FA EL
SEGUIMENT D’AQUESTES.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“De vegades l’accés a la informació a la ciutadania creiem que és molt senzill. Navegar per
internet i buscar temes que afecten l’Ajuntament d’Arenys de Munt és certament una mica
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complicat perquè sembla que no hem acabat de fer tota la migració de la web antiga a la
web actual i això fa que algunes coses no acabin d’aparèixer correctament.
Ens preguntem fins quan durarà aquesta dualitat de webs… En tot cas, aquesta introducció
ve donada perquè a la web de l’Ajuntament d’Arenys de Munt no hi hem sabut trobar quines
són les concessions que tenim fetes. Ens venen al cap els bars dels dos pavellons, les pistes de
pàdel, la piscina municipal i el seu respectiu bar, la guingueta de Can Jalpí i potser, no
n’estem del tot segures, l’espai que ocupa Jalpí Aventura.
Des de la CUP Arenys de Munt, en primer lloc ens agradaria saber com podem consultar el
llistat de totes aquelles concessions que fem per tal que s’exploti i gestioni un espai o
equipament municipal. Per altra banda, concessions a molts anys vista com per exemple la
del pàdel, creiem que és molt necessari que siguin controlades i auditades per part de
l’Ajuntament. Ara per ara, no sabem qui fa aquest seguiment de les concessions ni com es fa.
Hi ha un Pla de control i de seguiment? Cal estar-hi a sobre per veure que es compleix tot el
que s’ha acordat i que el servei es gestiona de manera adequada: sense subcontractacions,
contractes precaris (com no cobrar hores extres) o amb treballadores que no estan
contractades correctament (contractes de menys hores que les reals que es fan o
treballadores cobren el sou o part d’aquest en negre). Quan se cedeix la gestió d’un
equipament municipal a una empresa privada cal que estiguem molt a sobre d’aquestes
empreses perquè siguin un bon exemple per a la resta.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=5836.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=5945.0

10. PREC DEL GRUP CUP PER SABER QUAN ESTARÀ ENLLESTIT EL LLISTAT D’ENTITAT
ACTIVES A LA WEB.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“El 28 de gener de 2021 vam presentar un prec que demanava “Actualitzar el registre
d’entitats”. En aquest prec demanàvem que s’actualitzés la web perquè només hi constaven
tres entitats, però que també s’aprofités per fer un cribratge d’aquelles entitats registrades
que fa anys que no estan operatives.
Nou mesos més tard trobem que el registre s’ha ampliat: hi ha 17 entitats amb totes les
dades de contacte, però la resta d’entitats que hi trobem només hi figuren amb el nom sense
cap altra dada. I hi ha entitats, com AMUNT LGBTI, que no consten al llistat de la web.
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És per aquest motiu que més enllà de preguntar-los per què està costant tant actualitzar
aquest registre d’entitats de la pàgina web, els volem demanar que accelerin el procés
perquè aquesta tasca estigui acabada un cop tanquem l’any 2021.”
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=6139.0

Intervenció del regidor delegat de Transparència, Sr. Coll, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=6207.0

11. PREC DEL GRUP JUNTS SOBRE LA NETEJA, L’INCIVISME I L’ESTAT EN GENERAL DEL
POBLE.
La regidora Sra. Devesa formula el prec següent:
“Doncs sí un altre cop ens queixem de la neteja i de com està el poble i ho seguirem fent
mentre seguim rebent queixes diàries. El Ple del mes passat ens vàreu dir que són
percepcions nostres això de què el poble està brut però no, no ens ho podeu negar quan és
cert i menys quan els vilatans es queixen constantment del mateix tema. La Riera, Can
Borrell, el c/Panagall, la zona de Sobirans, Can Barbeta, Sant Carles, Can Sala de Baix, Can
Jalpí, la zona Industrial... i així podríem seguir. Sabem que també part de culpa d'aquesta
brutícia i deixadesa la té la gent incívica que, per exemple, no recull l'excrement del seu gos,
persones que fan les seves necessitats a qualsevol racó que els sembla, els que fan botellades
i allà deixen les llaunes, ampolles i més coses i la colla de brètols que fan malbé el mobiliari
dels parcs infantils fent que es vegin més bruts i deixats del que estan, no tots, però la
majoria. I parlant de parcs... la Plaça de la Lluna, un dels parcs que portem reivindicant la
seva remodelació fa més de dos anys.... primer se'ns va dir que durant el 2020 es portarien a
terme una sèrie de millores, una d'elles és posar la tanca que també vam demanar, després
que durant el 2021 i ara cap al 2022.... Serà cert? Sabem que la burocràcia és lenta però
sincerament sembla que ens preneu el pèl.
Sobre el tema de l'incivisme pensem que s'hauria de fer una forta campanya, que sigui
contundent, a través d'il·lustracions reals on es demostri el que està mal fet, que se'n faci una
bona difusió a través del web municipal, les xarxes socials i a la ràdio un anunci. Estem veient
com aquest tema va a més al poble, les males actituds es poden veure diàriament i s'ha de
posar remei. Les càmeres de vigilància, sí, poden anar i van molt bé en algunes zones
problemàtiques però no pensem que funcionin a altres llocs on es volen posar. Una bona
campanya de civisme, que no passi desapercebuda, pot esdevenir una acció positiva, que
l'arenyenc irresponsable entengui la importància de tenir cura del municipi, que el millor que
pot fer pel poble és tractar-lo amb respecte. Sabem que això que demanen costa uns diners,
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però ben invertits donen el seu fruit. I tornant el tema de la neteja, demanen si us plau que
aquesta s'incrementi amb urgència tant el centre del poble com les altres zones per igual, és
necessari i esperem que sigui aviat.”
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=6291.0

Intervenció del Sr Alcalde donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=6421.0

12. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LA PERIODICITAT DE LA RECOLLIDA DE LA
BROSSA ORGÀNICA.
El regidor Sr. Morell formula la pregunta següent:
“Actualment, la recollida de la brossa orgànica es realitza tres vegades a la setmana: els
dimarts, divendres i diumenge. En aquesta situació, si per qualsevol motiu no es pot treure el
dimarts, l'orgànica resta al domicili de dilluns a divendres. En l'últim Consell del Poble es va
fer constar que es vol augmentar un dia més la recollida i afegir el dijous tot l'any, tal com
passa els mesos d'estiu. Totalment d'acord en l'augment de dies, però volem preguntar si no
seria possible fer la recollida a dies alterns, és a dir, dilluns, dimecres, divendres i diumenge.
Creiem que aporta 2 avantatges: primera, menys dies de tenir l'orgànica a casa si un dia no
pots treure la brossa i, segona, que els dies consecutius de recollida son diumenge i dilluns en
lloc de dijous i divendres afavorint la recollida del cap de setmana on generalment hi ha més
trobades familiars i més generació de residus.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=7081.0

Intervenció del regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=7158.0

13. PREGUNTA DEL GRUP JUNTS SOBRE LA COMUNICACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE LA
FESTA DEL REMEI.
El regidor Sr. Morell formula la pregunta següent:
“El passat 10 d'octubre l'Associació de Jubilats Esplai Verge del Remei va poder celebrar
novament la Festa del Remei, fet del qual ens en alegrem, amb la presència de l'alcalde i
dues regidores de Govern, però per sorpresa nostra el Grup Municipal de Junts per Arenys de
Munt no va rebre cap notificació de l'acte. Volem preguntar el perquè. Entenem que no és un
acte promogut per l'ajuntament, però el 2019 se´ns va informar, senzillament, reenviant el
_____
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correu que l'Esplai va enviar a l'ajuntament on clarament especifica la seva invitació a tots
els regidors i sense anar més lluny aquest mateix mes se'ns ha reenviat la invitació a la
Mostra d'Entitats d'Arenys de Mar, que ens mereix tots els respectes, però com poden
comprendre per nosaltres té més importància rebre els actes que fem a Arenys de Munt.”
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=7390.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=7448.0

14. PREGUNTA DEL GRUP PSC EN RELACIÓ AL PROJECTE PILOT DE SELECCIÓ DE POLICIES
LOCALS I POSTERIOR BORSA D’INTERINS.
La regidora Sra. Muñoz formula la pregunta següent:
“Hem tingut coneixement de què l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha manifestat el seu
interès en participar al projecte del Consell Comarcal del Maresme per la selecció de policies
locals i posterior borsa d’interins.
Atès que la seguretat ciutadana del municipi és una de les prioritats d’aquest grup municipal,
vistes les incidències existents i tenint en compte que tot i complir el ràtio d’agents és obvi
que precisem d’una plantilla reforçada per poder cobrir el servei i que els efectius policials
puguin treballar en condicions òptimes.
Els hi preguntem:
- En què consisteix exactament aquest projecte i quines implicacions personals i
econòmiques tindrien pel Consistori?
- Quins avantatges en matèria de selecció i interinatge d’agents policials suposaria?“
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=7601.0

Intervenció del regidor delegat de Seguretat, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=7653.0

15. PREC DEL GRUP PSC PER A L’ESTABLIMENT D’UN PROTOCOL D’ACTUACIONS EN CAS
DE VIOLACIONS DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DELS USUARIS O
USUÀRIES I MESURES PREVENTIVES.
La regidora Sra. Muñoz formula el prec següent:
“Atès que hem tingut coneixement a través de la web municipal del robatori de 10
ordinadors titularitat de l’ajuntament en què s’hi contenien dades personals d’usuaris dels
_____
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serveis públics, essent que la protecció de les dades personals és una responsabilitat
d’aquesta administració respecte a les persones que en puguin resultar afectades.
A la mateixa publicació es manifesta l’inici d’una investigació interna, la conseqüent
notificació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la denúncia davant del que
entenem el Jutjat de Guàrdia.
No obstant això, és important que els i les treballadores de l’ajuntament estiguin ajornats en
termes formatius en matèria de protecció de dades, que existeixi un servei específic per
atendre qüestions relatives a la protecció de dades pels usuaris i usuàries, que existeixin unes
mesures concretes de protecció en casos com aquest de sostracció o de bretxa de seguretat i
que aquestes es comuniquin de forma deguda als usuaris i usuàries, i no només a la autoritat
competent.
També cal un anàlisi de riscos eventual, doncs aquesta és una realitat canviant en què cada
dia es troben diferents accions que poden provocar una bretxa de seguretat i que no son
precisament un robatori o furt.
Aquest fet fa precís i necessari l’establiment d’un protocol clar d’actuació no només per
garantir la màxima protecció a les dades personals contingudes no només a terminals
informàtics i en eventuals sostraccions d’aquests, sinó en el tractament des de la seva
immersió a les bases de dades municipals, i establint una actuació immediata sigui quin sigui
el format en què aquelles dades personals s’hi continguin garantint la màxima seguretat
segons estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades. És necessari per exemple
estudi si les dades sostretes són o no d’alt impacte o risc, o que afectin a menors per garantir
la seva especial protecció d’acord amb l’art. 35 del RGPD. Així com poder determinar i poder
identificar les persones que en puguin resultar afectades, efectuant no només les
comunicacions i actuacions preceptives sinó complint el deure d’indemnitzar a les mateixes
amb independència si existeix un procediment penal obert o es tracta d’una violació que no
tingui el seu origen en una presumpte infracció penal.
No s’ha rebut ni comunicació ni informació al respecte per part del Govern municipal a
aquest grup municipal, essent una responsabilitat consistorial i entenent que com a grup
municipal, a l’oposició, formem part d’aquesta administració.
És per aquest motiu, i tenint en compte el que realment importa en aquest moment, que els
hi demanem l’elaboració i establiment d’un protocol d’actuació en el tractament de les dades
personals dels usuaris dels serveis públics en cas de violació de les mateixes o bretxa de
seguretat així com l’establiment d’unes mesures preventives per evitar aquestes violacions de
seguretat de dades personals d’aquest d’acord amb el Reglament Europeu de Protecció de
Dades, ja que cal reforçar les mateixes per evitar situacions com les que ens trobem en
aquests moments.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=7782.0
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Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta al prec:
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http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=7953.0

16. PREGUNTA DEL GRUP PSC EN RELACIÓ A LA RESTITUCIÓ DELS DANYS SOFERTS AL
CAMP DE PETANCA MUNICIPAL.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“El passat cap de setmana el camp de petanca municipal va ser víctima d’unes accions
incíviques que van afectar al mobiliari urbà essent que no ens consta que a data actual
s’hagin pogut identificar els presumptes autors dels fets.
Per aquest motiu i tenint en compte que existeixen usuaris i usuàries regulars que practiquen
aquest esport, és pel que els hi preguntem:
- Quan tenen previst restituir i arreglar el mobiliari malmès i reparar les instal·lacions
del camp de petanca?
- Quines mesures concretes adoptaran en relació a evitar aquestes bretolades que
poden venir derivades d’eventuals “botellons”?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=8096.0

Intervenció del regidor delegat d’Esports, Sr. Maimí, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=8142.0

17. PREGUNTA DEL GRUP PSC EN RELACIÓ A LA FESTA MAJOR D’ENGUANY I DESTINACIÓ
DE DISPOSICIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE NO ESGOTAR-SE EL PRESSUPOST DISPONIBLE.
Intervenció del Sr. Alcalde introduint el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=8322.0

La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Enguany s’acosta la Festa Major de Sant Martí, essent que encara ens trobem en situació
d’alerta sanitària degut al COVID, tot i haver-se flexibilitzat les mesures de prevenció i
protecció. La gent comença a preguntar sobre la Festa Major i és poca la informació
disponible.
L’any passat vam viure una situació excepcional en què es van fer paleses les restriccions
sanitàries essent que els volem preguntar (amb la prevenció deguda de què la realitat pot
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canviar en qualsevol moment fet que pot provocar prendre decisions d’última hora d’anul·lar
actes, per exemple):
- Quins actes tenen previstos de realitzar el present any en relació a la Festa Major
d’enguany? Quines mesures de seguretat sanitària prendran en cada un d’ells?
- En el cas que alguna de les activitats previstes no es pugui dur a terme, quin destí
tenen pensat donar al romanent no disposat i assignat a la Festa Major?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=8343.0

Intervenció del regidor delegat de Festes, Sr. Coll, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=8404.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=8724.0

18. PRECS I PREGUNTES
Intervenció del Sr. Alcalde introduint el punt i demana si hi ha algun aclariment o reflexió:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=8796.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz sobre la pregunta de la festa major i sobre la pregunta
de protecció de dades:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=8825.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=8945.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant el Ple per finalitzat:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887c92b9a9017c92edca4b0000?startAt=9138.0

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