ACTA NÚMERO 13/19
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta minuts del dia deu d’octubre de
dos mil dinou, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública
ordinària de l’Ajuntament, el senyor alcalde president el Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les
tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria
Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal, i els regidors i regidores Sra. Montserrat
Batista i Alsina, Sr. Lluís Campasol i Terrats, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i
Jorge, Sra. Vanesa Muñoz i Fernández, Sra. Àngels Castillo i Campos, Sr. Guiu Muns i Roura
i el Sr. Abel Coll i Toledano assistits per la secretària de la corporació, Sra. M. Carmen
Gómez Muñoz-Torrero.
El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom i diu que, com s’ha fet en els darrers plens,
continuarà llegint el manifest de suport als presos polítics i exiliats i exiliades polítics, que
diu:
“A les sessions plenàries de l’ajuntament d’Arenys de Munt continuem posant de manifest
la injustícia i l’anomalia democràtica que suposa l’existència de presó política i exili.
Mentre representants del poble elegits democràticament, el representant d’Òmnium
Cultural, i el de l’Assemblea Nacional Catalana estiguin empresonats o a l’exili per complir
amb el mandat del poble ho recordarem a l’inici de cada Ple.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=1.0

Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia:
PART DISPOSITIVA
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 26/09/2019.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i, tot seguit, es procedeix a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=52.0

Posada a votació l’acta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el Ple.

_____

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE EN SÒL NO URBANITZABLE PER A LA
IMPLANTACIÓ D’UNA ACTIVITAT ESPORTIVA DE PAINT BALL, AL POLÍGON 2,
PARCEL.LES 47, 48, 49 I 51.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=81.0

La regidora delegada d’Urbanisme, Sra. Gros, exposa breument el contingut del projecte i
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Atès que per resolució 202/19, de data 18/07/19, es va sotmetre a informació pública el
projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable presentat per part del senyor R. N. C. i
redactat per l’arquitecte Oriol Soler, per una activitat esportiva de joc de Paint Ball, al
polígon 2, parcel·les 47,48,49 i 51, durant el termini d’un mes i es van demanar els
informes sectorials.
Atès que en el termini d’informació pública d’un mes no s’han presentat al·legacions, s’ha
rebut l’informe favorable de la Direcció General de Turisme i de l’Agència Catalana de
l’Aigua.
Atès que, des del punt de vista tècnic, l’activitat descrita en el projecte es pot considerar
com a actuació d’interès públic d’acord amb el contingut de l’article 47.4.d del text refós de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Atès que correspon a l’Ajuntament l’aprovació prèvia d’aquests projectes, mentre que
l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme, que l’ha d’adoptar
en el termini de tres mesos des que se li presenta l’expedient complet.
Atès que l’aprovació definitiva dels projectes d’actuacions específiques d’interès públic no
incloses en un pla especial urbanístic és requisit per a poder tramitar les llicències o
autoritzacions municipals relatives a l’actuació.
Atès que s’han complert les determinacions del Decret Llei 1/2010, de 3 d’agost, Text refós
de la llei, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLUC), del Decret 305/2006, de 18
de juliol, Reglament de la llei d’urbanisme (RLUC), i del Decret 64/2014, de 13 de maig,
Reglament de la legalitat urbanística (RLGU).

_____

Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar prèviament l’expedient i tramitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona la documentació del projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable
presentat per part del senyor R. N. C. i redactat per l’arquitecte Oriol Soler, per una
activitat esportiva de joc de Paint Ball, al polígon 2, parcel·les 47, 48, 49 i 51, per tal que
realitzi la seva aprovació definitiva, si s’escau, en base a l’art. 48.2 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010.
Segon.- Notificar aquest acords als interessats pel seu coneixement.”
Intervenció regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=105.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=310.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=477.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=529.0

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=687.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=700.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen
el Ple.

_____

3.- PROPOSTA DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES EN EL CONSELL COMARCAL
DEL MARESME PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2019.
El Sr. Alcalde introdueix el punt i exposa breument el seu contingut; tot seguit, llegeix la
part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vista la proposta de la Regidora de Promoció Econòmica i Ocupació de què es participi en
la política activa d’ocupació del Programa Treball i Formació 2019 i que s’aprovi la
delegació parcial de la competència en el Consell Comarcal del Maresme.
Vist que, per la normativa que regula aquest programa, no es poden sol·licitar directament
al Servei d’Ocupació de Catalunya, l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha de sol·licitar al
Consell Comarcal del Maresme l’execució d’aquest/s projecte/s, en el marc del programa
Treball i Formació.
Vist que l’Ajuntament d’Arenys de Munt té la necessitat d’executar els projectes no
estructurals, de caràcter públic i social, que es detallen a continuació:
Nom del projecte:
Nom del projecte:
Nom del projecte:

Campanya de civisme per informar als vilatans d’Arenys de
Munt sobre com fer la recollida selectiva
Recuperació de zones verdes malmeses als espais naturals i a
l’espai urbà del municipi
Millorar la via pública a través de la reducció d’incidències que
transmeten els vilatans d’Arenys de Munt

Vist que, l’ajuntament d’Arenys de Munt expressa la necessitat de sol·licitar al Consell
Comarcal del Maresme l’execució d’aquests projectes, en el marc del programa Treball i
Formació, essent activitats addicionals a l’activitat habitual del personal de l’ajuntament.
Vist que el Consell Comarcal del Maresme, per a donar resposta a aquesta necessitat
d’execució de diferents projectes al territori de la comarca, té previst sol·licitar al Servei
d’Ocupació de Catalunya la subvenció del Programa Treball i Formació, l’Ordre
TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018 segons la Resolució
TSF/2232/2019, d'1 d'agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019, adreçat a
persones amb dificultats d’inserció laboral, inscrites al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), i que compleixen els
requisits següents:

_____

 Línia persones aturades no perceptores PANP6 I PANP 12 (6 - 12 mesos)
Persones no perceptores de prestació per desocupació o subsidi, ni persones no
perceptores de l’ajut del programa de requalificació professional PREPARA, preferentment
més grans de 45 anys –majors de 52 anys pels contractes de 12 mesos-, en situació DONO
com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de presentació de l’oferta
d’ocupació.
 Línia persones renda de garantia ciutadana PRGC 6 i PRGC 12 (6 mesos)
Persones destinatàries de la renda de garantia ciutadana (RGC) o amb sol·licituds
presentades a partir del 15 de setembre de 2017.
 Línia DONA 12 (6 mesos)
- Dones víctimes de violència de gènere o
- Dones en situació DONO com a mínim 12 mesos durant els 24 mesos anteriors a la
presentació de l’oferta, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de
l’ajut del Programa de Requalificació Professional PREPARA, preferentment més
grans de 52 anys.
Vist que l’objectiu del Programa Treball i Formació és facilitar a les persones en situació
d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball, o allunyades d’aquest mercat per
les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències
professionals mitjançant experiència laboral, en un entorn productiu real, i formació
professionalitzadora.
Atès que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de
gestionar els municipis, d’acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. El
mateix article indica que la delegació o l’encàrrec de gestió ha d’anar acompanyat de la
transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.
Atès que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de vetllar
perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de qualitat
homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, són de competència local.
Vist que, per donar resposta a la necessitat concreta d’execució del/s projecte/s del
municipi d’Arenys de Munt, el Consell Comarcal del Maresme té previst sol·licitar al Servei
_____

d’Ocupació de Catalunya la/es línia/es de subvenció del programa Treball i Formació
següent/s:
NOM
LÍNIA

Nº
de
Perfil professional
professionals

PANP6

1

PANP6

1

PANP6

3

NOM del PROJECTE a executar al municipi

Auxiliar
Campanya de civisme per informar als vilatans
administratiu/va amb d’Arenys de Munt sobre com fer la recollida
atenció al públic
selectiva
Recuperació de zones verdes malmeses als
Peó de Jardineria
espais naturals i a l’espai urbà del municipi
Millorar la via pública a través de la reducció
Peons de construcció d’incidències que transmeten els vilatans
d’Arenys de Munt

Vist que el Consell Comarcal del Maresme ha d’aprovar mitjançant acord plenari
l’acceptació de la delegació parcial de competències de l’ajuntament d’Arenys de Munt, i
publicarà, també, aquest acord al BOP de la província de Barcelona.
Vist que el finançament de les competències parcialment delegades per la realització dels
projectes regulats en el dispositiu primer del present conveni, provenen de la Subvenció
atorgada al Consell Comarcal del Maresme, per part del Servei d’Ocupació de Catalunya, en
el marc de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, l’Ordre
TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018 i la Resolució
TSF/2232/2019, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la
concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.
Examinat l’informe de Secretaria 27/2019.
Considerant que la competència per a fer delegacions correspon al Ple de l’Ajuntament.
Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Delegar parcialment la competència en el Consell Comarcal per a l’execució del
Programa Treball i Formació 2019 regulat per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de
modificació de l'Ordre TSF/156/2018 i la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, per la qual

_____

s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions per al Programa
Treball i Formació i sol·licitar els següents perfils:
NOM
LÍNIA

Nº
de
Perfil professional
professionals

PANP6

1

PANP6

1

PANP6

3

NOM del PROJECTE a executar al municipi

Auxiliar
Campanya de civisme per informar als vilatans
administratiu/va amb d’Arenys de Munt sobre com fer la recollida
atenció al públic
selectiva
Recuperació de zones verdes malmeses als
Peó de Jardineria
espais naturals i a l’espai urbà del municipi
Millorar la via pública a través de la reducció
Peons de construcció d’incidències que transmeten els vilatans
d’Arenys de Munt

Segon.- Trametre del present acord al Consell Comarcal abans del dia 16 d’octubre.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=717.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=870.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=1000.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=1080.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a les reflexions fetes:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=1108.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=1275.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a la Sra. Castillo i procedint a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=1335.0

_____

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen
el Ple.
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’ANY 2020.
El Sr. Alcalde introdueix el 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.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats
locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
_____

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves
tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Per tot l’exposat i vista la Memòria de l’Alcaldia, previ informe de la Intervenció municipal,
es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 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

IMPOST SOBRE INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES

Ordenança fiscal número 5

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS

Ordenança fiscal número 11

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades, durant el

_____

termini de trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes.
Quart.- Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i entraran en vigor a partir del dia 1 de gener
del 2020.
Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
ANNEX
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
S'adequa el paràgraf segon de l'article 2.2 a allò establert en el Reial Decret- Llei 7/2019,
d'1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer a l’afegir que no hi haurà
repercussió de l'impost en els immobles que pertanyin a les administracions públiques o
organismes gestors dels BICES en els supòsits de lloguer d'immobles d'ús residencial amb
renda limitada per una norma jurídica.
En les bonificacions, es modifica el període de bonificació referent als habitatges on s'hagin
instal·lat sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric provinent de l'energia solar, que
anteriorment es trobaven a l'article 8.2.5, així com els requisits tècnics per a la seva
concessió. Paral·lelament, s’elimina la concreció del període de concessió de l’article 8.2.4,
que queda regulat a l’apartat 5.6, així com es clarifica la documentació que els interessats
hauran de presentar per a gaudir de la bonificació per energia solar. I s’introdueix una nova
bonificació del 50%, d'acord amb el reial Decret Llei 7/2019 d'immobles destinats al lloguer
d'habitatges amb renda limitada per una norma jurídica.

_____

Addicionalment, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals preveu, en el seu
article 72.4, la possibilitat de què els ajuntaments puguin exigir un recàrrec de fins el 50 per
100 de la quota líquida de l'IBI en aquells immobles d'ús residencial que es trobin
desocupats amb caràcter permanent. No obstant, dita possibilitat era inaplicable degut a
que els requisits per a exigir dit recàrrec s'havien de determinar reglamentàriament.
No és fins la publicació del Real Decret - Llei 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en
matèria d'habitatge i lloguer (BOE 5-3-2019) quan es desenvolupa, de forma molt genèrica,
els requisits per a establir dit recàrrec.
La seva aplicació es concreta en una ordenança fiscal pròpia que implica la necessitat
d'observar el tràmit de consulta pública prèvia previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, en
el procediment d’aprovació de noves ordenances fiscals.
Atenent aquesta casuística i tenint en compte que el recàrrec merita a 31 de desembre,
s'elimina l’apartat 7.5. per a fer el seu posterior desenvolupament normatiu, seguint el
procediment descrit en la Llei 39/2015.
Finalment, es regularitzen dues situacions detectades per l’ORGT, la primera d’elles la
supressió del paràgraf sobre la definició d’habitatge habitual per a membres de família
nombrosa en l’aprovació de les OOFF per a l’any 2017 (article 5.6) i la no inclusió del text
íntegre en la publicació de l’aprovació definitiva en les OOFF per a l’any 2014 de l’article
8.2.4.
Aquests queden redactats de la següent manera:
Article 2 - Subjectes passius
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també
les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica,
constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, que
siguin titulars d’un dret constitutiu del fet imposable de l’impost, en els termes previstos en
l’apartat 1 de l’article 1 d’aquesta Ordenança.
En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent
recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà per la seva quota, que
es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície
concedida i a la construcció directament vinculada a cada concessió. Sense perjudici del
deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a què es refereix l'article 10
_____

d'aquesta Ordenança, l' ens o organisme públic al que es trobi afectat o adscrit l'immoble o
aquell al càrrec del qual es trobi la seva administració i gestió, estarà obligat a subministrar
anualment al Ministeri d'Economia i Hisenda la informació relativa a aquestes concessions
en els termes i altres condicions que es determinin per ordre.
2. Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran
repercutir la càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú.
Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de
característiques especials repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que
correspongui en qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant
contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a
suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó a la
part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció
directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús. El que disposa aquest
paràgraf no serà d'aplicació en el supòsit de lloguer d'immobles d'us residencial amb renda
limitada per una norma jurídica.
Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la condició de
contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com substitut
del contribuent, l'ens o organisme públic al que es refereix l'apartat anterior, el qual no
podrà repercutir en el contribuent l'import del deute tributari satisfet.
3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret
constitutiu del fet imposable.
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es
conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que aquesta
circumstància impliqui la divisió de la quota.
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà
sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i
els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics
acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble.
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió
resultin quotes líquides d’import inferior als mínims establerts als apartats 1.a) i 1.b) de
l’article 5.
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels
responsables solidaris, de conformitat amb allò que estableix la Llei general tributària en
els supòsits de concurrència d’obligats tributaris.
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim
econòmic matrimonial de societat legal de guanys.

_____

Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran
al padró de l'exercici en què s'acordi la divisió, sempre i quan la liquidació no hagi adquirit
fermesa; cas contrari s'incorporaran al padró de l’impost de l’exercici immediatament
posterior i es mantindran en els successius mentre no se'n sol·liciti la modificació.
4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de
l’ús de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes
passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús.
5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a
l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de
contribuents.
Article 5 – Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
1 . Gaudiran d'exempció els següents immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6,00 EUR.
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a
la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6,00 EUR.
2 . Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent en la quota de l'impost els immobles que
constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció
immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars
de família nombrosa de categoria general en la data de meritament de l'impost, tindran
dret a una bonificació del 40 per cent en la quota íntegra del mateix, sempre que l'immoble
de què es tracti constitueixi l'habitatge habitual de la família. Si la família nombrosa és de
categoria especial el percentatge de bonificació s’eleva al 60 per cent. També s’eleva el
percentatge al 50 per cent per les famílies nombroses de categoria general amb uns
ingressos anuals per unitat familiar iguals o inferiors als 12.000,00 euros, sempre i quan
l’habitatge habitual sigui la seva única propietat.
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el
padró municipal d’habitants i per gaudir de la bonificació cal que cadascun dels membres
de la família hi estiguin empadronats, almenys en el nombre suficient per ostentar la
titularitat de família nombrosa de la corresponent categoria.
4. Durant els 3 exercicis següents al de finalització del termini de tres anys de bonificació de
concessió obligatòria per als habitatges de protecció oficial, definit en l’article 4.2.a),
gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l’impost, aquells que hagin
obtingut la bonificació pel primer període, sense que sigui necessària la seva sol·licitud.
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5. Gaudeixen d’una bonificació del 90 per cent en la quota íntegra de l’impost els immobles
urbans que desenvolupin activitats primàries, de caràcter agrícola, ramader o anàlogues,
que es trobin inclosos en sector de planejament o polígons d’actuació pendent de
desenvolupar, i disposin d’uns serveis de competència municipal inferior a l’existent en
àrees consolidades del municipi. Les àrees afectades són les qualificades pel Pla General
d’Ordenació Urbana (POUM) com a zona C1 agroforestal, ja que disposen d’un nivell de
serveis de competència municipal inferior a l’existent en àrees consolidades del municipi.
6. Gaudiran d'una bonificació de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els
quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent
del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals
durant un període de 5 anys a comptar a partir del primer període impositiu següent a la
sol·licitud i serà de:
- Bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost de béns immobles per a
immobles d’ús residencial i del 25% per a immobles d’altres usos durant el primer
any
- Bonificació del 30% de la quota íntegra de l’impost de béns immobles per a
immobles d’ús residencial i del 15% per a immobles d’altres usos durant els quatre
anys restants
La bonificació serà aplicable a les instal·lacions amb una potència elèctrica igual o major al
30% de la potència contractada de l’immoble i, en el cas de les instal·lacions per
aprofitament tèrmic de l’energia solar, ha de cobrir un mínim del 60% de la demanda total
d’aigua calenta sanitària de l’immoble.
És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors
que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent.
7. Durant els tres exercicis següents al de finalització del termini de tres anys de bonificació
de concessió obligatòria per als habitatges de protecció oficial, definit en l’article 4.2.a),
gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l’impost, aquells que
hagin obtingut la bonificació pel primer període, sense que sigui necessària la seva
sol·licitud.
En els mateixos termes, els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 30
per cent durant el setè i el vuitè exercici comptats des de l’exercici següent al d’atorgament
de la qualificació definitiva.
8. Gaudiran d’un bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost els béns
immobles d’ús residencial destinats al lloguer d’habitatge amb renda limitada per una
norma jurídica.
Article 7 – Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
_____

1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 0,71 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,62 per cent
quan es tracti de béns rústics.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el
1,30 per cent.
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions
previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.
Article 8 . Normes de gestió.
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l'article 4.
1.1 El gaudi de les exempcions dels apartats h),i) j), k), requerirà que el subjecte passiu les
hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. En la sol·licitud
s’haurà d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció.
1.2. La bonificació establerta a l’apartat 2.a d’aquest article, no és acumulable amb la
bonificació de l’article 5, apartat 2.
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir
d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l'article 5.
2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el límit dels apartats 1.a) i 1.b) es
refereix a l’import de la quota líquida anual.
L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes relatives
a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi d’imposició.
2.2. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2., comprendrà des del període
impositiu següent a aquell que s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament d’aquestes,
sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització, construcció o
rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es pugui excedir de tres períodes impositius.
Per a gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran d’aportar la següent
documentació i complir els següents requisits:
a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció
immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, que
es farà mitjançant certificació de l’Administrador de la Societat, o fotocòpia de l’últim
balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de l’Impost sobre Societats.
c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’aportar-se fotocòpia de la
llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud davant l’Ajuntament.
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d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar de
manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència
cadastral.
e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/
urbanització / rehabilitació, objecte de la sol·licitud.
f) Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant el títol de propietat.
g) Per tal de determinar l'inici del període bonificable, caldrà acreditar la data del
començament efectiu de les obres mitjançant l'aportació de l’acta de replanteig o del
certificat d'inici de les obres signat pel tècnic competent i visat pel col·legi professional
corresponent. El termini per la presentació dels esmentats documents serà de dos
mesos des que es van produir els fets i, en tot cas, abans que la liquidació tributària
adquireixi fermesa.
h) Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà acreditar
l’estat efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es realitzin obres
d'urbanització o construcció efectives) mitjançant el certificat corresponent; sempre
dins dels quinze dies primers del gener següent i, en tot cas, abans que la liquidació
tributària adquireixi fermesa.
2.3. Per gaudir de la bonificació prevista en l’apartat 4, el subjecte passiu haurà de
sol·licitar-la i presentar la següent documentació:
• Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
• Documentació justificativa de l’existència de l’activitat durant el període impositiu.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència de
l’activitat i es mantindrà mentre aquesta es realitzi.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
La bonificació es podrà sol·licitar fins el 31 de desembre de l’exercici immediat anterior a
aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu. Per aquells
que ja gaudeixen de la bonificació, se’ls mantindrà a no ser que comuniquin qualsevol
modificació.
2.4. Titulars de família nombrosa.
Per a gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la següent
documentació:
* Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’Administració competent.
* Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del
títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars.
_____

Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
La bonificació es podrà sol·licitar fins el 31 de desembre de l’exercici immediat anterior a
aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu.
En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en el seu
cas, a l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses
empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la
bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar novament el títol en els anys
posteriors al venciment d’aquest.
En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la
bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà
a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que
acrediti la seva condició de titular de família nombrosa.
Les famílies nombroses de categoria general que vulguin gaudir de la bonificació del 50%
per motius de renda, hauran de presentar davant la hisenda municipal, a més, la següent
documentació:
* Atur amb o sense prestació
* Subsidi d'atur
* Certificat de convivència
* Declaració de renda o certificat negatiu si no hi ha obligació de presentar-la.
* Certificat o justificants de la Seguretat Social sobre les pensions.
El nivell de renda haurà d’acreditar-se en cada exercici, presentant la sol·licitud dins dels
primers dos mesos de l’any.
2.5. Bonificació per energia solar.
Per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant la
hisenda municipal la següent documentació:
- Cèdula d'habitabilitat per aquells immobles en que aquesta sigui imprescindible.
- Certificat d'homologació dels col·lectors per a les instal·lacions de sistemes per a
l’aprofitament tèrmic.
- Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la sol·licitud de llicència urbanística, el qual
ha d'incloure la instal·lació del sistema per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia
solar.
- Còpia de la llicència d’obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte, comunicat previ
d’obres presentat davant l’Ajuntament.
- Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l’empresa instal·ladora o pel
facultatiu, a on consti la data de finalització de la instal·lació i, en el cas de sistemes solars
tèrmics la marca, model i contrasenya d’homologació dels col·lectors solars, o en el cas dels
sistemes solars elèctrics la potencia instal·lada.
_____

- Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període detallat a l’article
5.6. de la present ordenança i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies
determinants del seu atorgament.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.
L'efecte de la concessió de la bonificació comença a partir de l'exercici següent a la data de
la sol·licitud i es podrà sol·licitar fins al 31 de desembre de l'exercici immediat anterior a
aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu.
2.6. Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin les circumstàncies per a
poder gaudir de més d’una, el subjecte passiu només podrà optar per gaudir d’una
bonificació, que serà incompatible amb les altres.
Disposició final
Aquesta Ordenança, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Arenys de Munt el 8 de
novembre de 2007 ha estat modificada pel Ple de 13/11/2008, de 16/11/2009, de
9/11/2010, de 17/11/2011 i de 13/09/12, i continuarà vigent mentre no s’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
continuaran vigents.
Posteriors modificacions parcials aprovades:
- En Ple de 17/10/2013, amb efectes a partir de 1/01/2014: adaptació del text normatiu a
l’ordenança model número 1 de la Diputació de Barcelona publicada en el BOPB de
30/09/13, i modificació dels articles 5.3 i 5.6, 7.2 i 8.2.4.
- En Ple de 23/10/2014, amb efectes a partir de 1/01/2015: modificació dels articles 6.8 i
7.2.
- En Ple de 8/10/15, amb efectes a partir de 1/01/2016: modificació dels articles 1.3, 2.3,
6.5 i 7.2, i derogació dels articles 1.4,1.5,1.6,1.7,1.8 i 1.9.
- En Ple de 31/10/16, amb efectes a partir de 1/01/2017: modificació dels articles 4.1.j, 5.3,
5.4, 6.4, 7, 10.3 i 12.1.
- En Ple de 10/10/19, amb efectes a partir de 1/01/2020: modificació dels articles 2.2, 5.3,
5.6, 7.5, 8.2.4 i 8.2.5.
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Es dona una nova redacció a l’article 4.1, g), de forma que es suprimeix l’equiparació de les
persones que tenen resolucions d’incapacitat o classes passives al reconeixement del 33
per cent del grau de discapacitat (article 4.1 del Text refós de la Llei general de drets de les
_____

persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu
1/2013, de 29 de novembre) atès que des de l’4 d’abril de 2019 tot aquell que sol·liciti el
reconeixement de la discapacitat de l’òrgan competent de la Generalitat ha de passar per
l’equip de valoració mèdica.
També es limita la durada en quatre anys de la bonificació regulada a l’article 5.2. referent
a la quota als vehicles híbrids o bimodals (motor elèctric-gasolina, elèctric-dièsel), elèctrics,
els que utilitzen biogàs, gas natural (GNC i GNL), gas liquat del petroli (GLP), metà, metanol
i hidrogen i els vehicles que emeten menys de 120g/km CO2 atès que gran part dels
vehicles nous ja gaudeixen d’aquesta condició, de forma que la bonificació s’aplicarà per a
les primeres 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.
Finalment es substitueix l’expressió “gas comprimit” per “gas natural (GNC i GNL), gas
liquat del petroli (GLP)”, per tal d’evitar confusions i interpretacions.
El detall és el següent:
Article 4t. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
Estaran exempts d'aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la
defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents
diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin
súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat
en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i del seus
funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.
d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis
internacionals.
e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària, o al
trasllat de ferits o malalts.
f) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no
puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts
especialment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o
incapacitat físics.

1.
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Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús
exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites
circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com
els destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els
interessats hauran d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del
grau de la discapacitat emès per l’òrgan competent.
Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la
sol·licitud una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si
aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport.
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu,
de conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó
per la qual s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic.
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes
passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.
h) Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei de
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places,
inclosa la del conductor.
i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció
Agrícola.
2.
Per a poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de
l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les
característiques dels vehicles, la seva matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada
l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.
Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a
liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la
sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els
requisits establerts per a tenir-hi dret quan es merita l’impost.
3.
No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents
acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut
pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment
de l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta.
g)

_____

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
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 o bimodals (motor elèctric-gasolina, elèctric-dièsel).
- els vehicles elèctrics.
- els que utilitzen biogàs, gas natural (GNC i GNL), gas liquat del petroli (GLP), metà,
metanol i hidrogen.
- els vehicles que emeten menys de 120g/km CO2.
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 primeres 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 12è. Data d'aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Arenys de Munt a 8 de
novembre de 2007 i modificada parcialment pel Ple de 13/11/08 , 16/11/09 i 09/11/10, ha
estat parcialment modificada pel Ple de 17/11/11 i començarà a regir pel que fa a les
modificacions el dia 1r. de gener de l’any 2012, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran
vigents.
Posteriors modificacions parcials aprovades:
- En Ple de 17/10/2013, amb efectes a partir de 1/01/2014: adaptació del text
normatiu a l’ordenança model número 3 de la Diputació de Barcelona publicada en
el BOPB de 30/09/13.
- En Ple de 23/10/2014, amb efectes a partir de 1/01/2015: modificació de l’article
4.1.g).
- En Ple de 27/10/2016, amb efectes a partir de 1/01/2017: modificació de l’article 6.2,
6.3 i 9.1
- En Ple de 25/10/2018 amb efectes a partir de 1/01/2019: Modificació de l’article 6.2.

_____

-

En Ple de 10/10/2019 amb efectes a partir de 1/01/2020: Modificació de l’article
4.1.g).

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
S’actualitza l’import del mòdul bàsic del COAC segons les recomanacions efectuades per la
Diputació de Barcelona en les novetats tributàries 2020. El detall és el següent:
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 2018, 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
Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà
automàticament actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base
imposable susdita.
I. TREBALLS D'EDIFICACIÓ, URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL
En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de partida
és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts comunes, expressada
en metres quadrats amb dos decimals.
Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos
diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada
mòdul diferent.
La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que s’assimila al pressupost
de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de referència per
la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls.
A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent:
Mr = Mb × Ct × Cu.
Definicions:
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 504,00 EUR/m².
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
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:
COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct).
1.1. En edificacions de nova planta i addicions.

1.2. En obres de reforma i rehabilitació

NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta.
1.3. Treballs d’urbanització i obra civil

1.

_____

COEFICIENT D’ÚS (CU).

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 504,00 EUR/m².
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct).

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu).

_____

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Arenys de Munt a 17 de
novembre de 2011, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2012 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles
que no s’han modificat restaran vigents.
Modificacions parcials aprovades:
- En Ple de 17/10/2013, amb efectes a partir de 1/01/2014: modificació dels articles
6.1.d) i 9.4
- En Ple de 9/10/2014, amb efectes a partir de 1/01/2015: modificació de l’article 8.
- En Ple de 19/10/2017, amb efectes a partir de 1/01/2018: modificació dels articles
2. g), 6.8, 9.3 i 9.11.
- En Ple de 25/10/2018 amb efectes a partir de 1/01/2019: Modificació dels articles
1, 2, 3, 7.2, 7.5, 9, Disp. Final i annex.
- En Ple de 10/10/2019 amb efectes a partir de 1/01/2020: Modificació annex.
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Es clarifica la documentació a aportar per a les bonificacions per increment de plantilla amb
contracte indefinit (art. 5.3) i per a l’establiment d’un pla de transport pels treballadors
(art. 5.5).
El detall és el següent:
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 5 anys, a comptar
des de l'inici de l’activitat o, si s'escau, des de la fi de l’exempció prevista en la
lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior. Aquest període caducarà, en tot cas,
una vegada transcorreguts 5 anys.

_____

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:
Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.
a) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava
exercint.
b) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat
que ja s'estava realitzant.
c) 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.
2. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una
bonificació del 50% de la quota tributària del període impositiu corresponent els
subjectes passius per quota municipal que incrementin en almenys un 10% la mitjana
de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats
desenvolupades en el municipi, amb un mínim d’1 treballador.
Així mateix, s’estableixen les següents bonificacions quan s’incrementi el % de la
mitjana de la plantilla amb la contractació indefinida de persones a l'atur majors de 50
anys inscrites en el Servei Local d'Ocupació, amb un mínim d'1 treballador:
* Bonificació del 10% quan incrementin un 1%
* Bonificació del 20% quan incrementin un 2%
* Bonificació del 30% quan incrementin un 3%
* Bonificació del 40% quan incrementin un 4%
* Bonificació del 50% quan incrementin un 5%
L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període
impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per
calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors
amb contracte indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu
durant el mateix i es dividirà el resultat pels dies de duració del període, o per 365
dies si és d’un any, amb les següents especialitats:
a)
En els supòsits de absorció, fusió i transformació de empreses el
còmput de les plantilles de l’any base es realitza atenent la situació
conjunta de les empreses afectades abans i desprès de l’operació.
_____

En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un
municipi no es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors
que ja formaven part de l’empresa a centres d’activitat situats en el
municipi.
c)
Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre
equivalent d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral completa.
La bonificació del paràgraf primer i segon són incompatibles, de manera que
s’aplicarà aquella que sigui més beneficiosa pel contribuent.
Aquestes bonificacions són incompatibles amb la regulada en l’apartat anterior, i
s’haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és d’aplicació,
juntament amb la documentació acreditativa següent:
- Llistat de tots els treballadors que han tingut una relació contractual
indefinida durant els dos exercicis immediatament anteriors a l’exercici
pel qual es demana la bonificació, indicant el nom i cognoms, NIF/NIE,
número de la Seguretat Social, data d’inici de la prestació de serveis amb
contracte indefinit, si escau, data de baixa, i adreça del centre de treball
on presten el servei cadascun dels treballadors. Aquesta llista s’ha de
presentar en un full de càlcul tipus excel.
- Informe emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de vida
laboral del codi de compte de cotització de l'empresa dels dos exercicis
immediatament anteriors a l’exercici pel qual es demana la bonificació.
Aquest document ha d’estar expedit en l'exercici que es sol·licita la
bonificació.
L’acord de concessió inclourà, si s’escau, el càlcul de la quota tributària bonificada
que integrarà la liquidació del període impositiu corresponent.
3. A l’empara del que disposa l’article 88.2.c) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran
d’una bonificació de 50% de la quota tributària corresponent els subjectes passius
per quota municipal que produeixin o facin servir, per al desenvolupament de les
activitats que duguin a terme en el municipi, energia obtinguda en instal·lacions
per a l’aprofitament d’energia renovable o a partir de sistemes de cogeneració,
sempre que la producció es realitzi en instal·lacions ubicades al terme municipal i
el consum de l’energia així obtinguda es dugui a terme en activitats realitzades en
el municipi. En aquest supòsit es bonificarà la quota tributària de l’activitat
productiva, així com les quotes de les activitats en les quals es consumeixi l’energia
obtinguda i aquest consum representi, com a mínim, el 80% del total de l’energia
utilitzada.
b)

_____

Així mateix, es bonificaran les quotes tributàries de cadascuna de les activitats
dutes a terme al municipi pels subjectes passius que contractin el subministrament
d’energia elèctrica amb comercialitzadores que ofereixin electricitat d’origen
100% renovable. En el cas que el subjecte passiu consumeixi electricitat d’origen
renovable i no renovable, haurà d’acreditar que la d’origen renovable representa,
com a mínim, el 80% del total de l’energia utilitzada.
La bonificació té caràcter pregat i una durada màxima de 5 períodes impositius, a
comptar des del començament de la producció o de la utilització de l’energia i
s’aplicarà a les liquidacions que no hagin adquirit fermesa al moment de la
presentació de la sol·licitud.
Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en els apartats anteriors.
4. A l’empara del que disposa l’article 88.2.c) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran
d’una bonificació de 50% de la quota tributària corresponent els subjectes passius
per quota municipal que traslladin les seves instal·lacions situades al municipi al
Polígon Industrial, en tractar-se d’una zona allunyada de les zones més poblades
del terme municipal.
La bonificació, que té caràcter pregat i una durada màxima de 5 períodes impositius
des que tingui efectes econòmics el trasllat, sempre que les instal·lacions continuïn
en la zona indicada, s’ha de sol·licitar en el termini establert reglamentàriament per
a la presentació de la declaració de variació del domicili de l’activitat.
Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en els apartats anteriors.
5. A l’empara del que disposa l’article 88.2.c) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran
d’una bonificació de 50% de la quota tributària corresponent els subjectes passius
per quota municipal que estableixin un pla de transport pels seus treballadors
afectes a les activitats desenvolupades en el municipi, quan l’Ajuntament consideri
que l’esmentat pla redueix de manera significativa el consum d’energia i les
emissions d’agents contaminants o que afavoreix la fluïdesa del trànsit en el
municipi.
La bonificació, que té caràcter pregat, s'haurà de sol·licitar dintre del primer
trimestre de l'exercici posterior al de la seva aplicació, juntament amb la
documentació acreditativa (pla de transport i factures del cost del servei), es
mantindrà indefinidament mentre que el subjecte passiu compleixi els requisits
establerts per l’ordenança vigent en cada període impositiu i s’aplicarà a les
_____

liquidacions que no hagin adquirit fermesa al moment de la presentació de la
sol·licitud.
L'acord de concessió inclourà, si s'escau, la quantia de la quota tributària a
retornar, que en cap cas tindrà la consideració d'ingrés indegut.
Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en els apartats anteriors.
6. A l’empara del que disposa l’article 88.2.d) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els
subjectes passius per quota municipal que durant un període impositiu obtinguin
un rendiment net negatiu derivat de les activitats desenvolupades en el municipi
gaudiran d’una bonificació de 50% de la quota tributària corresponent al dit
període. Quan el rendiment net del període indicat sigui positiu, però no superi els
límits que s’indiquen a continuació gaudiran igualment d’una bonificació en els
percentatges que s’assenyalen:
- Rendiment net positiu inferior al 10% de la seva facturació
A efectes d’aquesta bonificació s’entendrà per rendiment net la diferència entre els
beneficis i les pèrdues d’explotació, comptabilitzats de conformitat amb el que
disposa la legislació mercantil vigent.
Aquesta bonificació, que té caràcter pregat, s’haurà de sol·licitar en el mateix
termini en què s’hagin de presentar les declaracions de l’Impost sobre societats, de
l’Impost sobre la renda dels no residents o de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, segons procedeixi, juntament amb la documentació acreditativa.
L’acord de concessió inclourà, si s’escau, la quantia de la quota tributària a retornar,
que en cap cas tindrà la consideració d’ingrés indegut.
Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en els apartats anteriors.
7. Les bonificacions establertes en aquest article abasten exclusivament a la quota
tributària, integrada per la quota de la tarifa ponderada pel coeficient previst en
l’article 8 i modificada, si s’escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en
l’article 9 d’aquesta ordenança.
8. Les bonificacions s’aplicaran a la quota resultant d’aplicar, si és el cas, les
bonificacions a què es refereixen els punts 5 i 6 de l’article 4 d’aquesta ordenança,
i a les establertes en els apartats anteriors d’aquest article que siguin d’aplicació
simultània.

_____

Article 14è. Data d'aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Arenys de Munt, a 8 de
novembre de 2007, ha estat modificada pel Ple de 16 de novembre de 2009 i començarà a
regir el dia 1r de gener de l’any 2010 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.
Posteriors modificacions parcials aprovades:
En Ple de 17/10/2013, amb efectes a partir de 1/01/2014: adaptació del text
normatiu a l’ordenança model número 2 de la Diputació de Barcelona publicada en
el BOPB de 30/09/13, excepte articles 5 i 9, i modificació de l’article 5.2.
En Ple de 8/10/15, amb efectes a partir de 1/01/2016: modificació dels
articles 4.3a punt c, 5.1.Bis, 6.2 i 9.3. I derogació dels articles 5.2,5.3 i 5.4.
En Ple de 19/10/2017, amb efectes a partir de 1/01/2018: modificació dels
articles 4.Apartat C, Regla 1a) i 5.1.
En Ple de 25/10/2018 amb efectes a partir de 1/01/2019: Modificació dels
articles 2.2, 4.1, 5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1, 8, 10, 11.5, 12, 13 i 14.
En Ple de 10/10/2019 amb efectes a partir de 1/01/2020: Modificació dels
articles 5.2, 5.5.
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
S’aplica un increment de la taxa en un 9% per a residus domèstics i comercials amb la
finalitat de mantenir l’índex de cobertura sobre el 90%, segons estudi econòmic.
A continuació es presenta el detall de les modificacions:
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc,
la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
2.1.
Habitatges:
2.1.1. La tarifa a aplicar als habitatges serà la següent:
EUROS/any
de
_____

caràcter

familiar,

sense

ús de

la A) General

B) Disseminats

I.

Habitatges

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

122,31

56,99

110,08

51,28

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

110,08

51,28

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

98,07

45,58

II.

Habitatges

de

caràcter

familiar,

amb

ús de

la

deixalleria: ............
III.

Habitatges

de

caràcter

familiar,

amb

ús

del

A efectes d’aplicació del quadre de tarifes, es consideraran disseminats de
l’apartat B) els següents: Disseminat afores, Disseminat El Buldrau, Barri Orient,
Barri Ponent, Barri Migdia, Barri Nord, Rial d’en Butifarra, Barri Subirans , Barri
Torrentbó, Disseminat Collsacreu, Torrent Cursabi, Camí Vell de Remei.

2.1.2.

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

Esporga i restes vegetals (mínim 2 Kg),

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

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

Grans electrodomèstics (rentadores, assecadores, rentaplats...),
2.1.3.

_____

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

Televisors i monitors,

Fluorescents i bombetes. (mínim 2 unitats),

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

Aerosols (mínim 2 unitats),

Pneumàtics,

Bateries de cotxe o moto,

Olis i greixos comestibles (mínim 1 litre),

Pintures, vernissos, tintes...,

Dissolvents,

Metalls (ferro, alumini, plom, coure, llautó...),
No s’aplicarà la tarifa II a les aportacions de residus que siguin objecte de recollida
selectiva a la via pública (orgànica, vidre, paper i cartró, envasos i resta.
Seran exclosos de la possibilitat de gaudir de la tarifa II els subjectes passius als que
s’hagi obert un expedient informatiu per infringir les normes establertes en relació a la
recollida dels residus municipals.
En termes de comptabilitzar les aportacions a la deixalleria per gaudir de la tarifa II
o IV, encara que l’usuari faci més d’una aportació diària de residus, només es tindrà en
compte un lliurament al dia.
2.1.4. La tarifa tipus III serà aplicable als habitatges que acreditin el tractament de
les restes orgàniques i vegetals que es generen en llur habitatge mitjançant el
procés de l’autocompostatge casolà.
2.1.5. La tarifa tipus IV serà aplicable als habitatges que acreditin el tractament de
les restes orgàniques i vegetals que es generen en llur habitatge mitjançant el
procés de l’autocompostatge casolà, i facin ús de la deixalleria segons els supòsits
definits a la present ordenança.
2.1.6. A fi de comprovar la correcta separació i gestió de la fracció orgànica,
l’Ajuntament pot dur a terme en qualsevol moment les inspeccions i controls que
consideri necessàries.
2.1.7. Per acollir-se a les Tarifes III i IV, caldrà haver presentat una sol·licitud entre
l’1 de gener al 31 de març de l’any anterior a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà amb el
següent contingut:
o
Signar el document formal d’adhesió a la campanya d’autocompostatge de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, mitjançant el model d’instància que es facilitarà al web
municipal o a la mateixa OAV.


_____

Disposar d’un compostador homologat, situat en un espai exterior no pavimentat, i
adjuntar-ne una fotografia
o
Facilitar el control i seguiment del procés d’ autocompostatge casolà per part del
personal de l’Àrea de Medi Ambient anualment
En cas de cessament del tractament de les restes en l’habitatge mitjançant
autocompostatge casolà, el subjecte passiu tindrà l’obligació de comunicar-ho a
l’ajuntament.
2.1.8. Seran exclosos de la possibilitat de gaudir de la tarifa II, III i IV els subjectes
passius als que s’hagi obert un expedient informatiu per infringir les normes
establertes en relació a la recollida dels residus municipals.
o

Als efectes de l’aplicació del quadre de tarifes, l’empresa gestora de la
Deixalleria mancomunada i el Departament de Medi ambient, facilitaran a l’òrgan
gestor d’aquesta taxa, abans del dia 1 de març de l’any en que s’hagi d’aplicar, la
relació de subjectes passius que l’any immediatament anterior han complert amb
les condicions, per tal que es pugui elaborar el corresponent padró fiscal.
Locals comercials inactius:
2.2.1. La tarifa a aplicar serà la següent:
2.1.9.

2.2.

EUROS/any
I.
Per cada local comercial inactiu
122,31
2.2.2 Gaudiran d’una reducció del 100% aquells contribuents que acreditin que el
ingressos familiars del titular o titulars del rebut no superen l’import del salari mínim
interprofessional, el qual anirà augmentant a raó del 20% per cada membre de la unitat
familiar.
ACREDITAMENT: Per poder gaudir de la reducció s’haurà d’acreditar abans del 31 de març,
per cada exercici econòmic que se’n vulgui gaudir, mitjançant la presentació de la
declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar.
Cas que no es fes, pot substituir-se pel certificats de percepció d’emoluments de cada un
dels membres de la unitat familiar.
Per a gaudir de la tarifa reduïda, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud a l’Organisme de
Gestió Tributària, acreditant els ingressos i les condicions familiars.
Si es concedís, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol·licitat.
Si es modifiquen les condicions personals del contribuents de forma que resulti
improcedent la reducció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a efectes
que es pugui liquidar la taxa.

_____

Article 12. Quota tributària
1.
La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local , que
es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es
desenvolupi l’activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer
o la via pública on estiguin situats.
2.

A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
euros

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

_____

142,94

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

771,00

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

154,20

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

257,00

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

381,16

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

514,00

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

370,09

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

510,46

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

621,18

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

742,72

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

904,77

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

668,21

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

1.028,00

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

1.400,48

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

1.799,01

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

2.313,02

Epígraf cinquè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis
Locals industrials fins a 200 m2 ............................................. .........
Locals industrials de 201 a 400 m2 ...................................................

384,48

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

771,00

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

141,85

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

195,33

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

262,16

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

141,85

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

195,33

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

262,16

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

356,68

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

464,71

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

3,38

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

4,76

3.

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

Disposició final

_____

316,61

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 8 de novembre de 2007, ha estat modificada pels Plens de 13/11/2008,
16/11/2009, 9/11/2010 i 17/11/2011 i 13/09/2012, i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa.
Posteriors modificacions parcials aprovades:
En Ple de 17/10/2013, amb efectes a partir de 1/01/2014: modificació dels articles
6.2, 9.4, 12.2, 14.2 i establiment d’una Disposició transitòria.
En Ple de 9/10/2014, amb efectes a partir de 1/01/2015: modificació de l’article 6.2
i de la Disposició transitòria.
En Ple de 19/10/2017, amb efectes a partir de 1/01/2018: Modificació de l’article 2
afegint els apartats 2.2.3 i 2.2.4 per determinar bonificacions als locals de rendes més
baixes.
En Ple de 25/10/2018 amb efectes a partir de 1/01/2019: Modificació de l’article
2.1, 5.4 i 6.2.
En Ple de 10/10/2019 amb efectes a partir de 1/01/2020: Modificació de l’article 6.2
i 12.2.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=1359.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=1801.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=2410.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=2975.0

Intervenció del regidor no adscrit Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=3570.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant resposta a les reflexions fetes:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=3640.0

El Sr. Alcalde dona pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):
_____

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=4071.0

Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=4198.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=4300.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=4498.0

Intervenció del regidor Sr. Maimí, fent un aclariment:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=4583.0

El Sr. Alcalde dona pas al tercer torn d’intervencions (contrarèpliques):
Intervenció de la regidora Sra. Muñoz:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=4654.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=4698.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del senyor alcalde
president Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i
Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i
Girbal i els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i Alsina i Sr. Abel Coll i Toledano, del
grup ERC i regidor no adscrit; quatre abstencions, dels regidors Sr. Lluís Campasol i Terrats,
Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge i Sr. Guiu Muns i Roura, dels grups
JUNTS i CUP; i dos vots en contra, de la Sra. Vanesa Muñoz i Fernández i Sra. Àngels Castillo
i Campos, del grup PSC.
5.- MOCIÓ DEL GRUP JUNTS PER LA NO CRIMINALITZACIÓ DE L’INDEPENDENTISME.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=4718.0

_____

La regidora Sra. Devesa llegeix la moció següent:
“El passat dilluns 23 de setembre nou persones d’un Comitè de Defensa de la República
(CDR) van ser detingudes en una actuació de la Guàrdia Civil amb l’acusació que estaven
preparant projectes terroristes amb objectius secessionistes.
No és el primer cop que veiem operacions policials similars. L’abril del 2018, la ciutadana
Tamara Carrasco va ser detinguda sota l’acusació de terrorisme i rebel·lió, tancada i
incomunicada 48 hores, i confinada a no poder sortir de la seva ciutat, Viladecans, durant
més d’un any, fins que finalment es van retirar les acusacions per la manca de proves.
La ciutadania de Catalunya va poder comprovar que aquella operació policial es basava en
acusacions infundades que només tenien l’objectiu de desacreditar els CDR.
Aquestes operacions generen en els detinguts, en el seu entorn i en la ciutadania en general
una gran angoixa i patiment. El desconeixement sobre la seva situació així com la
desproporcionalitat de les mesures preventives que s’han decidit en el passat són font de
gran desconcert i indignació.
El dret de manifestació és un dret inalienable de les persones. La ciutadania catalana ha
demostrat des de ja fa molts anys i en nombrosíssimes ocasions la seva voluntat de
manifestar-se pacíficament en defensa dels seus legítims objectius. Les manifestacions
polítiques pacifiques són una eina legítima de reivindicació i protesta.
L’independentisme català ha donat un exemple al món amb les seves manifestacions i
demostracions socials, sempre multitudinàries, escrupolosament pacífiques, cíviques i
festives.
La consecució d’una democràcia de qualitat és un dels motius del projecte sobiranista. Una
democràcia on tots el drets individuals i col·lectius siguin respectats. En aquest sentit, el
projecte sobiranista no és compatible amb cap mena de coerció, intimidació o expressió no
pacífica.
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents
acords:
Primer.- Posar de manifest la criminalització de l’independentisme i defensar el sentit
pacífic, cívic i democràtic de l’independentisme català. L’independentisme no és terrorisme.
_____

Segon.- Rebutjar fermament les possibles irregularitats jurídiques i les vulneracions dels
drets humans que s’hagin pogut donar en la detenció de nou ciutadans catalans en
l’operació impulsada per l’Audiència Nacional i la Guàrdia Civil i defensar el dret a la
presumpció d’innocència de qualsevol persona.
Tercer.- Defensar el lliure exercici dels drets civils i polítics de tots els catalans i exigir la fi de
la repressió de les persones perseguides i preses per les seves idees polítiques.
Quart.- Reivindicar que la lluita per a la consecució dels legítims objectius polítics de la
llibertat nacional per a Catalunya només pot ser democràtica i pacífica.
Cinquè.- Condemnar la violència de qualsevol mena i mostrar suport amb les persones que
es manifesten de forma pacífica i democràtica en defensa de les seves idees. A Catalunya
totes les idees democràtiques són i seran sempre respectades. Tothom ha de poder fer
política en llibertat, sense coaccions i amenaces de cap mena.”
Intervenció de la regidora Sra. Devesa:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=4736.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=4937.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=5046.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=5207.0

Intervenció del regidor Sr. Coll, com a regidor no adscrit:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=5428.0

El Sr. Alcalde dona pas al segon torn d’intervencions (rèpliques):
Intervenció del regidor Sr. Muns:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=5467.0

_____

Intervenció de la regidora Sra. Devesa agraint els vots favorables:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=5531.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=5538.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor alcalde
president Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i
Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i
Girbal i els regidors i regidores Sra. Montserrat Batista i Alsina, Sr. Lluís Campasol i Terrats,
Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sr. Guiu Muns i Roura i Sr. Abel Coll i
Toledano, dels grups ERC, JUNTS, CUP i regidor no adscrit; dos vots en contra, de la Sra.
Vanesa Muñoz i Fernández i Sra. Àngels Castillo i Campos, del grup PSC.
6.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER FER FRONT AL DEUTE PELS IMPAGAMENTS DE
FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT DE LES FACTURES ENERGÈTIQUES A
ENDESA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i comenta que en Junta de Portaveus, atès que hi ha
unanimitat en aquesta proposta, s’ha acordat tractar aquest punt com a declaració
institucional.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=5556.0

La regidora Sra. Castillo dona les gràcies al regidor Sr. Muns per la seva aportació i a
continuació llegeix el text següent:
“La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a la població
en situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de dificultat o incapacitat
de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per al confort i la salubritat, així com
de dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factures de subministraments
bàsics d’electricitat, gas i aigua, i la incapacitat de viure en una llar sense defectes
estructurals (com ara goteres al sostre, humitats...)
D’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua, Institut Català d'Avaluació de Polítiques
Públiques (2016), va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa energètica a Catalunya que
_____

situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 persones). Actualment, a Catalunya,
un 8,8% de la població no es pot permetre mantenir l’habitatge a una temperatura adient
(Idescat, 2018). Aquesta és una dada que es manté estable en els darrers anys (del 2015 al
2017 era del 8,7%). D’altra banda, un 8,5% de la població catalana arriba amb molta
dificultat a fi de mes (Idescat, 2018), el que es pot traduir en dificultats per fer front al
pagament de factures de subministraments bàsics. Per tant, la pobresa energètica és una
problemàtica social que afecta a un nombre important de famílies a Catalunya de forma
sostinguda en els darrers anys.
A partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per unanimitat al
Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel qual no es poden efectuar
talls de subministraments a les persones en risc d’exclusió residencial. Aquesta Llei
estableix, també, que les administracions públiques han d’establir els acords o convenis
necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat
per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en
situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost
dels consums mínims. Aquesta Llei, coneguda com la Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una
iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada per un grup promotor format per la Plataforma
d’afectats per la Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori
DESC. S’estima que aquesta llei ha impedit més de 63.000 talls de subministrament elèctric.
El gener de 2017 el Govern de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de
Barcelona i les associacions municipalistes van promoure un front institucional situant un
conveni marc a les companyies que no van voler signar.
L’amenaça d’Endesa a les famílies vulnerables i als ajuntaments és del tot intolerable tant
pel fons, perquè menysté la realitat social de la pobresa energètica i la legislació catalana
que protegeix les persones vulnerables; com per la forma, és una amenaça als ajuntaments
i a les persones afectades del tot inacceptable. Milers de famílies pateixen una situació
angoixant per l’acumulació de deute amb les empreses, donada la impossibilitat de fer
front a les factures energètiques per la seva situació de vulnerabilitat social i l’elevat preu
de l’energia conseqüència d’una mala regulació que afavoreix l’oligopoli elèctric.
Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l’aigua o el gas han
d’assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets
energètics de les persones en situació de vulnerabilitat.

_____

I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, creant un front comú entre
institucions i agents socials, desplegant la Llei 24/2015 de 29 de juliol, per tal d’aconseguir
que totes les persones i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament
energètic que garanteixi una vida digna.
Per tot això, el Ple declara:
Primer.- Que s’ha de demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça
d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones
endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació amb un
clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una il·legalitat d’acord
amb la Llei 24/2015.
Segon.- Que s’ha d’estudiar la creació d’ una acció conjunta institucional per donar una
resposta coordinada a la problemàtica de la pobresa energètica.
Tercer.- Que el govern de la Generalitat de Catalunya prengui el lideratge polític en la
defensa dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables,
treballant de manera transversal per fer complir la llei.
Quart.- Que s’ha de demanar la condonació del deute per part d’Endesa i les empreses
subministradores, acumulat per les persones protegides per la Llei 24/2015, des de l’any
2015.
Cinquè.- Que s’ha d’instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies
sancionadores de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin
talls a llars, no permesos per la llei 24/2015.
Sisè.- Que s’ha de Defensar fermament la Llei 24/2015, una llei fruit d’una Iniciativa
Legislativa Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya i instar al
Govern a accelerar el seu desplegament d’acord amb els diferents agents socials.
Setè.- Que s’ha d’exigir al Govern de l’Estat la posada en marxa de mesures encaminades a
posar fi a l’actual situació d’oligopoli del sector energètic que permetin garantir la
separació real i efectiva dels grups verticalment integrats del sector elèctric, de forma que
les mateixes empreses no puguin tenir una posició dominant en la producció, la distribució
i la comercialització d’energia.
_____

Vuitè.- Que s’ha de garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat, ni la
Generalitat, ni les administracions locals hauran de fer front al deute de subministraments
bàsic de les famílies vulnerables.
Novè.- Que s’ha d’Instar al Parlament i al govern de la Generalitat a iniciar els tràmits
necessaris per recuperar la sobirania energètica.
Desè.- Traslladar el present acord a Endesa, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als
Grups Polítics del Parlament de Catalunya, al govern de l’Estat, als grups polítics del
Congrés i Senat, a la Taula d’Entitats del Tercer Sector, a l’aliança Contra la Pobresa
energètica, a la FMC, ACM, Diputació de Barcelona, AMB, Organització de Consumidors i
Usuaris de Catalunya.”
Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=5590.0

Intervenció Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=6050.0

PART DE CONTROL
7.- INFORME CONJUNT DE MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL TERCER
TRIMESTRE DE 2019.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i llegeix, resumidament, l’Informe emès per la
Tresoreria municipal en data 30 de setembre de 2019:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=6061.0

“De conformitat amb el que estableix l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent
INFORME

_____

PRIMER. Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'Entitat Local, en
la qual s'especifica el nombre i la quantia de les obligacions pendents en les quals s'estigui
incomplint el termini.
L'Informe trimestral contempla la següent informació:
a.
b.
c.
d.

Pagaments realitzats en el trimestre.
Interessos de demora pagats en el trimestre.
Factures o documents justificatius pendents de Pagament al final del trimestre.
Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de
pagament mensual i acumulat a proveïdors.
Informe TRIMESTRAL de compliment de terminis Llei 15/2010
Detall de Pagaments Realitzats i Pendents de Pagament de l'Entitat

Entitat: AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
Informe corresponent a l'exercici: 2019
Trimestre: TERCER

Períodes de PMP inclosos1

PMP (dies)

TERCER trimestre any 2019

28,81

a) Pagaments Realitzats en el Període
Pagaments realitzats en el
trimestre

_____

Període
mitjà
pagament
(PMP) (dies)

Dins període legal pagament

Nombre
pagaments

Fora període legal pagament

Import total

Nombre
pagaments

Despeses en Béns Corrents i
Serveis

30,65

633

622.380,16

90

20.Arrendaments
i
Cànons
21.Reparacions,
Manteniment
i
Conservació

24,48

23

6.712,86

0

30,40

155

140.370,98

1

Import total

31.635,48

226,27

22.Material,
Subministraments i Uns
altres
23.- Indemnitzacions per
raó del servei
24.Despeses
de
Publicacions
26.- Treballs realitzats per
Institucions s. f. de lucre

30,80

455

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

Inversions reals
Altres Pagaments realitzats per
operacions comercials
Pagaments Realitzats Pendents
d'aplicar a Pressupost
Total pagaments realitzats en
el trimestre

27,37
0,00

36
0

0,00

0

29,70

669

475.296,32

89

265.360,50

31.409,21

0
0
0

887.740,66

90

31.635,48

b) Interessos de demora Pagats en el Període:
Interessos de demora

Interessos de demora pagats en el període
Nombre
pagaments

Despeses Corrents en Béns i Serveis
Inversions reals
Altres Pagaments realitzats per
operacions comercials
Pagaments
Realitzats
Pendents
d'aplicar a Pressupost
Total interessos de demora pagats

Import total interessos

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0

0,00

0

0,00

c) Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al final del Període:
Factures o Documents
Justificatius Pendents de
Pagament al final del Període

_____

Període
mitjà
pagament
Pendent
(PMPP)
(dies)

Dins període legal pagament al final
del Període
Nombre
pagaments

Fora període legal pagament al final del
Període

Import total

Nombre
pagaments

Despeses en Béns Corrents i
Serveis

15,49

120

88.082,71

1

20.Arrendaments
i
Cànons
21.Reparacions,
Manteniment
i
Conservació
22.Material,
Subministraments i Uns
altres
23.- Indemnitzacions per

13,00

1

443,63

0

24,10

14

20.991,96

1

12,42

105

66.647,12

0

0,00

0

0

Import total

2.904,00

raó del servei
24.Despeses
de
Publicacions
26.- Treballs realitzats per
Institucions s. f. de lucre

Inversions reals
Altres Pagaments realitzats per
operacions comercials
Pagaments Realitzats Pendents
d'aplicar a Pressupost
Total operacions pendents de
pagament a final del trimestre

0,00

0

0

0,00

0

0

12,01
0,00

2
0

2.061,42

1
0

29,86

12

45.837,71

0

20,18

134

135.981,84

2

0,07

2.904,07

8.- DESPATX D’OFICI
Intervenció del Sr. Alcalde donant compte d’aquest punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=6156.0

“En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es dona
compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia emeses, des de la 227 a la 258, ambdues
incloses, des del 23/09/19 al 4/10/19:
-

Resolucions en matèria d’economia: 13
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 2
Resolucions en matèria de personal: 4
Resolucions en matèria de contractació: 7
Resolucions en matèria urbanística: 3
Resolució 242/19, de data 25/09/2019, d’aprovació de les línies fonamentals del
pressupost per al 2020
Resolució 243/19, de data 24/09/2019, d’aprovació del marc pressupostari 2020-2022
Resolució 253/19, de data 1/10/2019, en matèria de competències LOREG

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre 23/08/19 al 4/10/19, en matèria de:
-

_____

Seguretat: 13
Medi Ambient: 1
Ocupació d’espais: 2
Obres menors: 2
Contractació d’import reduït: 17”

Per urgència, acordada en la Junta de Portaveus, s’inclou la següent moció en l’ordre del
dia:
MOCIÓ DEL GRUP ERC PEL RECONEIXEMENT DE LES DONES DEPORTADES ALS CAMPS DE
CONCENTRACIÓ NAZIS.
Intervenció del Sr. Alcalde introduint el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=6223.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila explicant la urgència del punt i llegint, a continuació, la
moció:
“Entre 1939 i 1945 més de 9.300 persones republicanes catalanes i espanyoles van passar
pels camps de concentració nazis. D'aquestes, prop de 5.200 van perdre la vida i unes
3.800 van aconseguir sobreviure. 334 figuren com a desaparegudes.
Els camps de concentració, alguns dels quals eren d’extermini, eren l’eina més
deshumanitzadora del nazisme, que va portar la mort i la destrucció arreu d'Europa.
L’objectiu d’aquests camps era la repressió i l’exclusió de la dissidència política de
sindicalistes d’esquerres, socialdemòcrates, comunistes, anarquistes, persones
republicanes, demòcrates i resistents antifeixistes en general– i l’extermini del poble jueu a
Europa, de l’ètnia gitana, de persones homosexuals, persones amb diversitat funcional i
persones pertanyents a confessions religioses que no encaixaven amb l’ideari nazi, etc.
Aquest també va ser el cas de moltes persones republicanes catalanes i espanyoles, que
amb l'inici de la Segona Guerra Mundial van ser tractades com a apàtrides i algunes de les
quals van acabar deportades a camps de treball forçat i extermini nazi.
El camp de concentració de Ravensbrück va ser l’únic pensat i dissenyat per a dones i
infants, i hi van morir 92.000 persones. És el camp on van fer cap la majoria de les dones
republicanes catalanes. Dones, que han estat silenciades per la història i que se’ls hauria de
donar més visibilitat socialment i donar a conèixer millor les seves biografies i, en alguns
casos, fins i tot rescatar els seus noms.
L’any 2005, es va crear l’associació l’Amical de Ravensbrück amb l’objectiu de donar a
conèixer i transmetre el llegat de les deportades. A través d’algunes dones supervivents,
hem pogut conèixer quina va ser la realitat de tantes dones en aquells camps de
concentració i recuperar-ne la memòria, dignificar les seves lluites i sobretot donar-les a
_____

conèixer a les noves generacions, per tal que mai més, enlloc, contra ningú, es repeteixi
aquesta barbàrie.
Dues d’aquestes dones són la Neus Català i la Conxita Grangé.
Neus Català, deportada el 1944 a Ravensbrück i posteriorment al camp de Flossenbürg. Va
ser presidenta de l’Amical Ravensbrück des de la seva fundació (2005). Creu de Sant Jordi
(2005), Medalla d’Or al mèrit cívic de l’Ajuntament de Barcelona (2014) i Medalla d’Or de la
Generalitat de Catalunya (2015). La Neus ens va deixar el passat 14 d’abril de 2019, als
Guiamets, el seu poble natal.
Conxita Grangé, l’última supervivent catalana dels camps de concentració nazis. Va rebre
moltes condecoracions al llarg de la seva vida, la Legió d’Honor de la República francesa, la
Medalla al Mèrit Nacional, la Creu de Guerra, la Medalla de la Resistència i la Medalla
Militar. Conxita ens va deixar el 27 d’agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc, la ciutat on va
viure i on va retornar després del seu internament al camp de Ravensbrück.
Totes dues van dedicar els seus anys de vida després de l’alliberament a recuperar la
memòria de les dones deportades, defensar el paper actiu de les dones com a combatents i
republicanes actives durant la Guerra Civil i el franquisme a favor de la llibertat i la
democràcia, i van realitzar moltes conferències per transmetre el seu llegat a les
generacions més joves.
Atès que el foment de la memòria democràtica és essencial com a eina de dignificació i
record per a les persones que han sigut víctimes de guerres, pogroms o persecucions
diverses per raons ètniques, ideològiques, religioses o de qualsevol tipus, és necessari crear
espais de memòria, ja que són una eina imprescindible per fer pedagogia dels valors de la
pau, de la tolerància i del respecte, en especial a les generacions més joves. Sense obviar
que és una forma d’acomplir les resolucions de l’ONU referents a Veritat, Justícia i
Reparació i Garanties de No Repetició.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya d’Arenys
de Munt proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Acordar que es posi el nom de Neus Català, Conxita Grangé, o de la resta de
republicanes deportades i perseguides pel nazisme i feixisme en un carrer o espai
municipal.
_____

Segon.- Que s’instal·li una placa on s’expliqui la seva biografia, seguint els criteris que
marca la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial Democràtic.
Tercer.- Realitzar campanyes de difusió sobre la vida i dificultats de les dones als camps
nazis, com el cas de Neus Català i Conxita Grangé, així mateix com d’altres dones
deportades i perseguides pel feixisme.
Quart.- Traslladar aquests acords a la Comissió de Nomenclàtor i a la Comissió de la
Memòria Històrica d’Arenys de Munt.
Cinquè.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya i a l’associació Amical de
Ravensbrück.”
Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=6240.0

El Sr. Alcalde pregunta si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=6587.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=6784.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=6964.0

Intervenció del regidor Sr. Coll, com a regidor no adscrit:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=7047.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila agraint les aportacions, així com els vots a favor i fent
incís:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=7066.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=7091.0

_____

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen
el Ple.
PRECS I PREGUNTES
9.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EL PROTOCOL D’ABORDATGE.
Intervenció del Sr. Alcalde introduint el punt i explicant que aquesta pregunta ja va ser
llegida en l’anterior Ple (28/08/2019) i, per tant, es respondrà directament, atès que la
mateixa va quedar pendent:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=7103.0

Intervenció de la regidora delegada d’Igualtat de Gènere, Sra. Gros, donant resposta a la
pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=7143.0

10.- PREC DEL GRUP PSC PER DEMANAR QUE ES FACI PÚBLICA LA PLANIFICACIÓ DIÀRIA
DE LA NETEJA VIÀRIA.
La regidora Sra. Castillo dona les gràcies per la resposta anterior, a continuació formula el
prec següent:
“Des del 2015 vostès van dient, i en concret a l’emissora de radio, que informaran de la
planificació de la neteja viària. L’única informació que hem trobat es troba al web
municipal, que no tothom accedeix i que no es visualitza fàcilment, ja els hi dic a les
persones que estan interessades a saber-ho que han d’accedir des de l’apartat TEMES. I la
informació que donen és de la neteja viaria realitzada.
I no pas de la que faran.
I, per cert, l’última informació és del 9 al 15 de setembre.
Si el que ens respondran és que els mateixos dies netejats seran els que netejaran, els hem
de dir que no sempre és així ja que hem repassat carrers i no hi ha coincidència.
Per exemple, rambla Riera i Penya:
La setmana del 9 al 15 de setembre l’han fet el dimarts i dijous.
En canvi, la setmana del 2 al 8 de setembre la van fer: dimarts, dimecres i dijous.

_____

Tot i així, si la freqüència és la mateixa que la realitzada, entenem que els vilatans han de
saber de forma més fàcil i pràctica quins dies netegen el seu carrer. Per aquest motiu
caldria que aquesta informació els arribés o la visualitzessin fàcilment en les cartelleres o
dispositius oportuns.
És per això que demanem:
Que facin públic, no tan sols al web municipal, sinó també a les cartelleres informatives, a la
revista de l’ajuntament o en tríptics informatius la planificació diària de la neteja viària.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=7302.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=7429.0

11.- PREC DEL GRUP PSC PER DEMANAR FACILITAT D’ACCESSOS I SORTIDES AL PAVELLÓ
CAN ZARIQUEI.
La regidora Sra. Muñoz formula el prec següent:
“Arenys de Munt està dotat de diferents instal·lacions esportives, essent que de moltes
d’elles en són usuaris i usuàries persones que no resideixen al nostre municipi. Tanmateix,
una instal·lació esportiva com seria el Pavelló Municipal de Can Zariquei, així com les
instal·lacions annexes, actualment les pistes de pàdel, fan que el fluix de circulació de
persones i vehicles sigui important.
Si fossin usuaris i usuàries diàries de les citades instal·lacions, podrien comprovar com
existeix únicament una facilitat d’accés si venim des d’Arenys de Mar, per exemple, per
accedir a una de les zones d’aparcament, no pas a la segona. Si venim des del nostre nucli
urbà, podem accedir únicament a una de les zones d’aparcament, molt petita per cert. Si
volem accedir a la segona zona d’aparcament, amb més capacitat de vehicles, els usuaris i
usuàries es veuen obligats a accedir a la urbanització de l’Ajup, fer un canvi de sentit a la
primera zona habilitada a tal fet, per incorporar-se a la carretera novament i accedir-hi.
Ara bé, un cop realitzada l’activitat esportiva els vehicles únicament poden sortir del recinte
direcció nucli urbà d’Arenys de Munt. Aquest fet, per les persones que viuen i vivim a Arenys
de Munt, va bé; però què passa quan no tenim que tornar a casa o quan la persona usuària
de la instal·lació esportiva no és o viu a Arenys de Munt? Doncs que ha d’incorporar-se a la
carretera, accedir a la zona industrial, realitzar canvi de sentit, per poder tornar a la
mateixa carretera per arribar al seu destí.

_____

Considerem que tenir unes instal·lacions esportives com les que tenim, i no estar dotades
d’una facilitat d’accessos i sortides és una terrible incongruència, que pot ser fàcilment
resolta amb voluntat política d’aquest govern, essent que per aquest motiu demanem:
Que facin un estudi i reorganitzin els accessos i sortides de la zona esportiva de Can Zariquei
per facilitar la circulació dels vehicles dels usuaris i usuàries en ambdós sentits de la
circulació.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=7590.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=7698.0

12.- PREC DEL GRUP PSC PER DEMANAR LA COL.LOCACIÓ DE DOS MIRALLS A LA
CONFLUÈNCIA DEL CARRER PAU CASALS I L’AV. SANT JORDI.
La regidora Sra. Muñoz formula el prec següent:
“Donada la nova reforma efectuada a la plaça del Pi Gros, la visibilitat a la zona de
confluència del carrer Pau Casals i l’avinguda Sant Jordi s’ha vist afectada, essent que si un
vehicle es troba estacionat a la zona de càrrega i descàrrega del carrer Pau Casals no
existeix visibilitat pels vehicles que baixen dels possibles vianants que vulguin passar pel pas
de vianants. I alhora, el vehicle que s’estaciona a la senyal de Stop, no té bona visibilitat
dels vehicles que circulen per l’avinguda de Sant Jordi.
És per aquest motiu que, atès que hem rebut queixes per part dels veïns d’aquesta manca
de visibilitat a la zona de confluència d’ambdós carrers i a fi d’evitar possibles sinistres, els
demanem:
Que col·loquin un doble mirall a la zona de confluència entre els carrers Pau Casals i
avinguda Sant Jordi, a fi de millorar la visibilitat en la circulació de vehicles i vianants a fi
d’evitar eventuals sinistres.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=7816.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat i d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta al
prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=7876.0

_____

13.- PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE QUINA DATA EXACTA DEL 2019 ES FARÀ LA
PRIMERA ACCIÓ PER TENIR HABITATGE ASSEQUIBLE.
La regidora Sra. Castillo formula la pregunta següent:
“Tant vostès com nosaltres som coneixedors de la mancança d’habitatge social o assequible
al nostre municipi.
Ho hem parlat, i ho portaven tots els grups municipals en el programa electoral.
Aquest és un tema que els hem requerit en ocasions i sembla que ara per fi s’adonen de
l’extremada necessitat al nostre municipi. Però no creiem que es pugui esperar més temps o
Arenys de Munt tindrà moltes persones al carrer.
Son més de les desitjades les famílies que s’adrecen a nosaltres per quedar-se sense pis de
lloguer, perquè no poden fer front a la despesa o perquè senzillament s’acaba el contracte i
els propietaris no volen donar continuitat.
Nosaltres no volem teoritzar ni confiar en retòriques. Volem compromís real refectit en
dates i recursos.
Per això, preguntem: A quina data exacta licitaran o faran la primera acció per començar
realment un projecte de poble on tothom pugui viure dignament?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=7908.0

Intervenció de la regidora delegada d’Habitatge, Sra. Gros, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=8027.0

14.- PREGUNTA DEL GRUP JUNTS PER MILLORAR LA NETEJA.
La regidora Sra. Moré formula la pregunta següent:
“Motivat per les diverses comunicacions/queixes que ens han arribat de veïns del poble, des
del Grup de Junts per Arenys de Munt ho volem transmetre a l’equip de Govern i
concretament a la Regidoria d’Espai públic.
Hi ha algunes zones del poble on les voreres i espais de trànsit de vianants podríem dir que
es troben en un estat “de deixadesa”, referint-nos a la seva conservació i manteniment, i
no precisament només ens referim a la neteja de la sorra, papers etc. del dia a dia, sinó en
el que ens referim és a la neteja de matolls, herbes, troncs tallats a mig metre del terra, així
com el seu manteniment, que a part de donar una imatge de brut i deixat, molts cops
també fa impossible que els veïns puguin circular amb tota normalitat per la vorera, inclús,
en ocasions, obligats a baixar de les voreres i circular per llocs habilitats als vehicles de
motor.

_____

Des del nostre punt de vista, l’Ajuntament disposa de mitjans humans i mecànics per fer
front a aquestes tasques, per tant provablement s’haurien de plantejar configurar un altre
pla de treball de la brigada municipal, i estudiar o crear un organigrama de treball on
quedin cobertes totes les zones del poble en períodes rotatius, evitant d’aquesta manera
que hi hagin zones on la brigada no hi faci el seu recorregut en un període llarg de temps.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=8324.0

Intervenció del regidor delegat d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=8424.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré demanant un aclariment:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=8626.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=8643.0

15.- PREC DEL GRUP JUNTS PER TAL QUE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT HABILITI
ÀREES DE “PETÓ I ADEU”.
La regidora Sra. Devesa formula el prec següent:
“Les àrees de “petó i adéu” és una iniciativa de la ciutat de Sabadell.
Són zones d’aparcament reservades en horari d’entrada i sortida per tal que les famílies
que porten i recullen els fills a l’escola en cotxe puguin parar bé sense interrompre el trànsit
i acomiadar els menuts a peu de vorera des del vehicle.
Amb aquestes àrees es milloraria la fluïdesa del trànsit perquè els vehicles no pararan a la
porta de l'escola fent una cua de cotxes i s’eliminarien els cotxes que aparquen damunt la
vorera. També estan pensades per criatures que ja comencen a tenir una edat en què
poden caminar uns metres soles fins la porta del centre educatiu. Aquesta places poden
estar combinades amb zones de càrrega i descàrrega de mercaderies segons les zones.
És per això que, previ acord i consens amb les direccions i les AMPES dels centres educatius,
el Grup Municipal Junts per Arenys de Munt, demanem:
Que s’habilitin àrees de “petó i adeu” al voltant dels diferents centres educatius d’Arenys de
Munt. Sobretot a l’escola Sobirans a la part de la riera s’originen molts problemes de
mobilitat a les hores puntes com a l’escola Sant Martí a la zona del carrer Josep Maria
Soler.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=8681.0

_____

Intervenció de la regidora delegada d’Educació, Sra. Vila, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=8753.0

16.- PREC DEL GRUP JUNTS PER MILLORAR EL REG AUTOMÀTIC DEL CAMP DE FUTBOL.
El regidor Sr. Campasol formula el prec següent:
“El passat 10 de setembre, en un període de pluges força intens, vàrem poder comprovar
com el reg del camp de futbol no s’aturava.
Estem immersos en un discurs continuat en la necessitat de millorar totes les activitats
nocives pel medi ambient i que contribueixen en malgastar recursos, sobretot quan es
tracta del recurs més preuat, l’aigua.
Aquest prec, no va en contra de l’actuació de cap treballador, que segurament haurà fet
allò que se li ha indicat, tot al contrari, el que volem és ser més eficients i com dèiem, no
malgastar recursos naturals.
L’import de l’adjudicació de la nova gespa va ser de 180.460,99 euros, i és per aquest motiu
que no entenem com en una instal·lació d’aquestes característiques, no s’ha fet la previsió
de posar sensors d’humitat o el sistema escaient per tal d’evitar regar el camp quan no
sigui necessari, i per tant fem aquesta proposta per tal que s’arregli aquesta situació.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=8833.0

Intervenció del regidor delegat d’Esport, Sr. Maimí, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=8891.0

17.- PREC DEL GRUP JUNTS PER REALITZAR UNA ORDENANÇA PER LA CIRCULACIÓ DE
PATINETS ELÈCTRICS.
La regidora Sra. Devesa formula el prec següent:
“Està clar que hi ha molts sistemes de transport i que cada cop en surten de nous, alguns
son simplement modes, en canvi d’altres han vingut per quedar-s’hi i consolidar-se, en
aquest cas ens referim als patinets elèctrics.
Estem segurs que aquest nou mitja de transport, anirà amb augment i per aquest motiu
creiem necessari la redacció d’una ordenança per tal de millorar la seguretat.
Creiem que a principis d’any, es pot veure molt incrementada la circulació d’aquests
patinets i per això fem el prec per tal de tenir aquesta ordenança el més aviat possible.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=8993.0

_____

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta al prec:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=9031.0

18.- PREC DEL GRUP CUP PERQUÈ ES TREBALLI PER ELABORAR UN CARRIL BICI SEGUR
ENTRE ARENYS DE MUNT I ARENYS DE MAR.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Si ens fixem en el Pacte per la mobilitat sostenible del Maresme publicat el 2016 veiem que
fa atenció a la mobilitat amb bicicleta.
Arenys de Munt i Arenys de Mar són dos municipis que estan molt a prop però molt lluny a
la vegada. Veiem que la connexió entre ambdós pobles és a través de la C-61, una carretera
d’un sol carril per banda i amb trams sense vorals i línia contínua, amb la perillositat que
representa això pels ciclistes.
La connexió per a persones que es desplaça a peu va millorar-se a través de passos
subterranis però no es van dur accions per tal de millorar la mobilitat per persones que es
desplacen amb bicicleta.
El tram Arenys de Munt-Arenys de Mar de la C-61 va ser destacat per la contaminació
atmosfèrica en un mapa publicar a una notícia2 de TV3 el 7 de juliol de 2019 sobre la
superació dels límits marcats per la Organització Mundial de la Salut. Aquesta notícia
apuntava que els problemes de contaminació per transport de vehicle privat esdevé
"bàsicament per anar a la feina o a estudiar” i “pel fet de no tenir una alternativa ràpida i
eficient"
Al nostre municipi tenim coneixement de moltes persones que es desplacen amb vehicle
privat fins a l’estació de tren, però també hi ha les atrevides que desafien l’actual carretera
i ho fan amb bicicleta. És per aquest motiu que paral·lelament al desenvolupament d’una
millora del transport del bus interurbà creiem que s’hauria d’apostar per desenvolupar un
carril bici entre ambdós pobles.
Des del grup municipal de la CUP Arenys de Munt fem el següent prec al govern i
especialment a les regidories de mobilitat, medi ambient i seguretat:
Poden incloure la projecció i creació d’un carril bici segur entre Arenys de Munt i Arenys de
Mar dins d’aquesta legislatura?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=9092.0

_____

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat i d’Espai Públic, Sr. Castillo, donant resposta a
la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=9211.0

19.- PREC DEL GRUP CUP PERQUÈ S’ACTUÏ IMMEDIATAMENT PER TAL DE MILLORAR LA
MOBILITAT DE LA C-61 DURANT LES HORES PUNTA.
El regidor Sr. Muns formula el prec següent:
“Sabem que des del govern municipal es preveu dur a terme la construcció d’una rotonda a
l’entrada del poble a l’alçada del Polígon Industrial quan es dugui a terme la urbanització
de la part baixa de la Riera. Se’ns ha dit que amb aquesta rotonda millorarà la mobilitat del
municipi.
Ara bé, la realitat de les arenyenques és que a les hores punta d’entrada i sortida del
municipi per anar a treballar o estudiar es formen cues de cotxes llarguíssimes.
Si bé en paral·lel hauríem de potenciar treballar per una millora de la connexió del municipi
amb uns busos més grans, que passin amb major freqüència i que siguin més barats, de
moment molta gent es desplaça amb vehicle privat.
Entenem que resoldre la situació per millorar la fluïdesa de la C-61 al pas pel nostre nucli
urbà no és fàcil, però aquesta millora no passa per fer variants de la mateixa carretera que
ens destrossin el territori.
Com a apunt, cal comentar que quan els semàfors van estar espatllats degut a un accident,
la fluïdesa va millorar potencialment.
Des del grup municipal de la CUP Arenys de Munt fem el següent prec al govern i en
especial a la regidoria de mobilitat i seguretat:
Poden immediatament dur a terme accions per tal de millorar la mobilitat de la C-61 durant
les hores punta?"
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=9358.0

Intervenció del regidor delegat de Mobilitat, Sr. Castillo, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=9439.0

20.- PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER SI HI HA UNA ESTRATÈGIA PENSADA PER
MUNICIPALITZAR EL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DURANT AQUESTA
LEGISLATURA.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
_____

“En diversos moments de la campanya electoral, en reunions informals i formals ha sortit el
tema de la municipalització de la recollida selectiva i des del govern sembla que es veu de
manera positiva dur-la a terme.
A més sabem que ja hi ha dos estudis redactat per tal de municipalitzar el servei.
Per a fer-ho des de la CUP entenem que primerament s’ha de dotar GUSAM de capital
econòmic i material i de més personal per poder desenvolupar la tasca.
Si mirem el seu programa electoral veiem el punt 220 del seu programa electoral 2019 2022 que diu:
Treballarem per la municipalització de nous serveis que ens permetin ser més eficients, més
transparents i proporcionar-los a la ciutadania amb més qualitat.
I el punt 41 del seu programa electoral 2019 – 2022 que diu:
Donarem un nou impuls a la recollida selectiva de residus i, després de les campanyes de
sensibilització, millorarem l’ordenança sobre les escombraries per tal de superar el 60% de
recollida selectiva
Vist que el Pla Econòmic financer que es va aprovar al Ple Municipal Extraordinari del mes
de setembre amb els vots a favor d’ERC i del regidor no adscrit ens limitarà les inversions
durant aquest any i el 2021.
Com que no es concreta enlloc la municipalització del servei de recollida selectiva i vista la
situació econòmica actual des del grup municipal de la CUP Arenys de Munt preguntem al
govern:
Hi ha una estratègia pensada o han començat a desenvolupar accions per acabar
municipalitzant el servei de recollida selectiva durant aquesta legislatura?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=9627.0

Intervenció del Sr Alcalde donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=9722.0

21.- PREGUNTA DEL GRUP CUP PER SABER SI AQUESTA LEGISLATURA ES DOTARÀ D’UN
EDIFICI PROPI AMB OFICINES NOVES A GUSAM I A L’ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL.
El regidor Sr. Muns formula la pregunta següent:
“Vist que el punt 55 del seu programa electoral 2019 - 2022 diu:
Treballarem per a la compra de la casa adjacent a l’edifici de la Cooperativa, immoble que
properament acollirà les oficines de l’empresa pública municipal GUSAM.
Vist que el punt 62 del seu programa electoral 2019 - 2022 diu:

_____

Construirem un nou edifici de l’empresa pública municipal GUSAM per a donar resposta al
seu creixement i millorar els serveis i l’atenció a les persones usuàries.
Vist que el punt 76 del seu programa electoral 2019 - 2022 diu:
Obrirem noves oficines d’atenció a les polítiques d’acció social ubicades en el nou edifici de
GUSAM que generarà estalvi i millorarà la qualitat dels serveis i l’atenció personalitzada
Vist que el Pla Econòmic financer que es va aprovar al Ple Municipal Extraordinari del mes
de setembre amb els vots a favor d’ERC i del regidor no adscrit ens limitarà les inversions
durant aquest any i el 2021.
Des del grup municipal de la CUP Arenys de Munt preguntem al govern:
Quines accions han començat a desenvolupar per tal de materialitzar aquests projectes?”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=9907.0

Intervenció del Sr Alcalde, donant resposta a la pregunta:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=9968.0

22.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde introdueix el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=10059.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=10089.0

Intervenció del Sr. Alcalde, demanant fer primer les reflexions o aclariments:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=10200.0

Intervenció del regidor Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=10212.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=10299.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=10367.0

Intervenció del Sr. Alcalde, donant pas a les respostes:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=10522.0

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=10552.0

_____

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=10640.0

Intervenció de la regidora Sra. Gros:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=10659.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=10663.0

Intervenció del regidor Sr. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=10858.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=11061.0

Intervenció del Sr. Alcalde donant per finalitzat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881886d166c35016da5b1b5240047?startAt=11078.0

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