
 
  
 
 
  

1 

 
 
Secretaria/fu 
 
 
 
Acta de la sessió extraordinària del Ple   
 
Núm. de la sessió:     13 
Data: 9.11.11 
Horari: de 23.00 a 24.00 h 
Lloc: Casa de la Vila 
 
Hi assisteixen: 
 
Estanislau Fors Garcia, alcalde-president 
Joaquim Barris Garcia, tinent d’alcalde 
Susanna Mir Julià, tinent d’alcalde 
Maria Belén Quintero Aragon, tinent d’alcalde 
Soraya Real Iglesias, tinent d’alcalde 
Román Pascual Rodríguez, tinent d’alcalde 
José Almansa Aragon, tinent d’alcalde 
Ramon Vinyes Vilà, regidor 
Santiago Fontbona Arbós, regidor 
Lorena Estrada Ocaña, regidora 
Maria Isabel Illescas Sánchez, regidora 
Maria Assumpció Balliu Tenas, regidora 
Isabel Roig Casas, regidora 
Josep Antoni López Navarro, regidor 
David Caldeira Bacardit, regidor 
Annabel Moreno Nogué, regidora 
Alejandro Acero Cherta, regidor 
Teresa Iacardo Paredes, assisteix com a secretària 
 
 
El president obre la sessió. A continuació es tracten els assumptes inclosos en el 
següent: 
 
Ordre del dia 
 
1.- Declarar la urgència del Ple 
 
Sotmesa a votació la declaració d’urgència, s’obté el resultat següent: 
 
Vots a favor: 5 vots CIU,, 2 vots PP, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal, 1 vot del 
PSC, 1 vot d’ERC, 1 vot CUP i 1 vot d’ICV-EUIA-E. 
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Vots en contra: cap 
Abstencions: 2 vots ICV-EUIA-E , 3 vots PSC 
 
S’aprova per majoria absoluta la declaració d’urgència en relació a la inclusió en l’ordre 
del dia de l’únic assumpte quin enunciat consta a continuació. 
 
2.- Aprovar les Ordenances fiscals per a l’exercici de 2012.- El tinent d’alcalde 
Sr. Barris dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat i manifesta el 
que segueix: Bona nit a tothom, des de fa un mes i mig l’equip de govern està treballant 
per fer una proposta de modificació amplia de les ordenances i reglaments municipals, 
que són la forma que té l’ajuntament per regular i intervenir sobre la societat local i les 
activitats de veïnatge. 

Tenim una bona colla d’ordenances municipals que han de ser creades, ampliades o 
revisades en les que s’està treballant, com per exemple: 

• S’ha fet una revisió complerta de taxes relacionades amb la utilització de les 

dependencies municipals. Tenim dependencies que es paguen i d’altres que no. I els 

seus preus no distingeixen per exemple, caps de setmana de dies de cada dia.   

• També des de la regidoria de promoció econòmica s’està treballant sobre una 

ordenança que defineixi clarament els drets i els deures de tots aquelles empreses que 

vulguin ocupar la via pública amb taules i cadires i lligat a aquesta la seva corresponent 

ordenança fiscal.  

• millorar l’ordenança de tinença d’animals  amb l’objectiu de tenir un major 

control sobre els abandonaments i l’incivisme i derivada d’aquesta crear la 

corresponent ordenança fiscal sobre tinença d’animals. 

• Se està definint una ordenança i les corresponents taxes i preus relacionats amb 

els circuits culturals de la nostra vila. Com són l’actual ruta Espriu o les visites guiades 

pel cementiri, també serà necessari fer nous preus quan estiguin  definint els nous 

circuits culturals de cara a la propera primavera amb l’objectiu de dinamitzar la nostra 

vila. 

• També estem estudiant amb els tècnics, quin són els costos administratius de 

certs processos que creiem que s’han de revertir completament a l’usuari, doncs 

representen hores dels nostres tècnics en per exemple visites i generació de 

documentació. 

• També hem començat a parlar sobre l’ordenança fiscal que ha de regular les 

formacions i cursos que programi el municipi, encara que siguin de forma simbòlica, 

amb l’objectiu que la gent entengui que tot té un cost i un valor. 
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També és necessari fer una revisió més profunda de l’ordenança i el reglament del  
cementiri en el seu aspecte concessional o la ordenança fiscal del clavegueram, 
vinculada ara per ara a l’IBI en lloc de trobar-se vinculada al circuit de l’aigua.  
 
Però aquests projectes haurà d’esperar a d’urgència d’avui que ve donada per 
l’obligació d’aprovar abans del dia 10 el conjunt d’impostos que no poden esperar i que 
necessiten de la seva posada en vigor abans del dia 1 de gener del 2012 i per entrar en 
vigor el dia 1 de gener de 2012 l’administració requereix un exercici de 40 dies. 
 
Potser hem perdut el temps plantejant un projecte més global i això ens ha portat a 
haver de convocar d’urgència aquest ple municipal en demano disculpes i me’n faig 
responsable. 
 
A partir de demà podem començar a parlar sobre totes aquelles ordenances que avui 
no es presenten, doncs aquestes poden ser modificades en qualsevol moment de l’any i 
treballar conjuntament per definir la totalitat de les taxes, impostos i preus, establint 
els criteris de solidaritat contributiva que es corresponen amb el temps de crisis 
actuals, establint un sistemes de bonificacions per a persones amb dificultats o famílies 
nombroses. Estudiant bonificacions per a construccions mediambientalment correctes, 
per a vehicles basats en energia renovable o definint una ecotaxa per tots aquells que 
fan un malt ús de l’aigua.   

També vull refermar que no en tinc cap dubte de la utilitat de les audiències públiques i 
per això aquesta serà convocada de cara als pressupostos juntament amb la resta de 
taxes i preus i vull afegir, que l’objectiu d’aquesta regidoria es presentar l’any vinent 
taxes i pressupostos conjuntament per a la seva valoració per part de tots els grups 
municipals. 
 
Les taxes i impostos que avui presentem representen una part molt important dels 
ingressos municipals i en conseqüència una part important de la capacitat del municipi 
per donar els serveis necessaris i fer les millores imprescindibles a nivell d’inversions, 
però alhora és un esforç econòmic per a tots els arenyencs. Per tant, hem d’anar amb 
compte i buscar l’equilibri entre fer pagar els menys impostos possible, i alhora, donar 
els millor serveis municipals al menor cost possible. 

• Volem establir com a sostre d’aplicació de tot el mandat l’IPC del mes de 

setembre, per tots aquells impostos d’aplicació directe sobre els nostres els nostres 

convilatans. 

I ja entrant de ple els impostos i taxes que avui presentem l’equip de govern proposa 
per a la seva aprovació al ple. 
 
Primer de tot tenim l’IBI o impost de bens immobles, que és l’ordenança fiscal número 
1. Vull recordar que aquest és el primer any que l’ajuntament d’Arenys no es veu 
obligat a aplicar l’increment del valor cadastral derivat de la ponència realitzada ara fa 
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10 anys. Que vol dir això, que durant 10 any l’impost ha augmentat automàticament 
derivat de la increment del valor cadastral de l’habitatge. 
 
Per tant, sota la llibertat de no haver d’aplicar pujades d’entre el 5 i el 7%, tal i com 
s’hagut de fer durant els darrers anys l’increment de l’impost sobre bens immobles que 
es proposa és el 3,1%, l’IPC, establint el tipus de gravamen dels béns urbans al 0,845%. 
A més es proposa com a modificació la possibilitat de pagar aquest impost en 4 
terminis, també per a tots aquells vilatans que no tenen els impostos domiciliats això 
és un gran avenç doncs són aquella que van justos els que molts cops no tenen 
domiciliats els impostos. La resta de modificacions que es proposen avui per aquest 
impost són de forma i contingut legal. 
 
Respecte a la ordenança fiscal número 2, l’IAE o impost sobre activitats econòmiques 
que només és aplicable a aquelles empreses amb facturacions superiors al milió d’euros 
és modifica la categoria fiscal de les vies públiques.  
 
A la ordenança fiscal número 4 sobre bens de naturalesa urbana s’ajusta la base 
imposable al 21,96 aquest ajust es correspon amb l’IPC. 
 
El mateix es fa a la ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa del cementiri 
municipal en que les pujades estan una mica per sota de l’IPC per a la concessió de 
sepultures, lloguer de nínxols, etc. En el cas de l’ús del tanatori, aquest increment ve 
establert pel contracte que es té amb la concessionària. 
 
Els canvis a la ordenança fiscal número 10 relacionada amb la prestació de serveis 
d’intervenció administrativa s’adequa a la proposta d’ordenança proposada per la 
diputació de Barcelona. 
 
L’ordenança fiscal número 12, ordenança fiscal que acompanyarà al plec de la selectiva 
que esperem sigui efectiu durant els primers mesos del 2012, aquesta té molts canvis 
de forma ja que s’adequa a la proposta d’ordenança fiscal de la diputació de Barcelona. 
Però el més remarcable és que es proposa no augmentar aquesta taxa durant aquest 
any amb motiu de l’esforç que requereix per part dels nostres convilatans porta a 
terme aquest nou mètode de recollida d’escombreries. 
 
L’ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa pel servei de mercat, que s’aplica 
l’increment de l’IPC. 
 
L’ordenança fiscal número 23, que regula l’ocupació de la via pública. En aquest cas s’ha 
d’insistir que s’està desenvolupant l’ordenança que ha de definir els drets i deures a la 
via pública per part de les empreses explotadores. 
 
En aquesta ordenança s’està definint quines activitats es podran realitzar, la distribució, 
la forma, espais lliures i metratges màxim i també el mobiliari que es podrà utilitzar. 
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Sabem que com a resultat de la llei del tabac, a més a més moltes terrasses passaran 
d’estacionals a permanents i això comporta una nova distribució de la via pública i per 
tant és necessari fer-ne una nova ordenació. Però ara per ara, i esperant l’inici de 
converses amb empresaris, veïns i grups polítics, el que s’ha fet es aplicar un increment 
de carà al proper 1 de gener de l’IPC. 
 
I finalment l’ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic i industries 
del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics on la variació de preus torna a ser 
una mica per sota de l’IPC. 
 
Per tant, es proposa a aquest ple, 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2012 les ordenances fiscals 
presentades. 
 
Segon.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província i realitzar l’exposició pública. 
I Tercer, publicar els acords definitius i el text íntegre de les ordenances al Butlletí 
Oficial de la Província i amb posterioritat posar-les en vigor el dia 1 de gener de 2012 
establint que regiran mentre no se n’acordi la modificació o derogació.   
 
• La regidora Sra. Moreno en representació el grup municipal d’ERC diu que ERC 
no ha tingut temps per estudiar el contingut de les modificacions, per aquest motiu 
s’abstindran. L’únic document que tenen és un informe d’intervenció, però no tenen 
l’escrit de motivació de les modificacions de les OOFF que es presenten a la seva 
aprovació. 

• El regidor Sr. Acero del grup municipal VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal diu que el 
fet de no haver aprovat el pressupost de 2011 i funcionar tot l’exercici amb el de 2010 
prorrogat també ha generat la necessitat de tramitar ara aquest expedient, per tant 
demana també responsabilitat municipal per l’aprovació de les modificacions 
presentades atès que és necessari poder comptar amb aquests ingressos. 

• El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP diu que 
La CUP manifestem el nostre desacord amb la proposta del Govern municipal i és per 
això que no hi votarem a favor. 
 
Primer de tot, volem dir que el format actual de negociació de les ordenances fiscals i 
els pressupostos en dos blocs diferenciats no és el millor sistema. Des de la CUP 
entenem que seria molt més positiu fer-ho tot conjuntament. Per això, definir primer 
quan ingressarà l’Ajuntament a partir dels impostos i taxes dels vilatans i empreses de 
la vila i després mirar com es reparteixen aquests diners, pensem que no és el millor 
sistema. La CUP som partidaris de definir primer les necessitats bàsiques dels 
arenyencs i arenyenques i, posteriorment, decidir com ho paguem entre tothom. 
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Aquest 2012 que ja tenim a tocar serà un any més de la crisi social i econòmica. Un 
any més que només és el principi d’una crisi sistemàtica que només ha fet que 
començar. Una crisi global i local que va augmentant les conseqüències socials, 
humanes i econòmiques de la nostra societat. 
 
La CUP a bastament hem parlat de treballar per la cohesió social. I si la volem 
mantenir i millorar, a banda d’informació i participació, el que ens caldrà seran unes 
finances ben sòlides per poder-ho fer. Perquè cada vegada més gent es veu expulsada 
del seu lloc de feina i de casa seva. Ens caldrà, sens dubte, més ambició i imaginació. 
Però sense recursos propis, poc hi podrem fer. 
 
La Generalitat del Principat retalla i paga tard. L'Estat redueix l’aportació. Els únics 
ingressos que de moment podem considerar raonablement segurs són aquells que 
recapta l'Ajuntament directament: les ordenances fiscals. Són el nostre Concert 
Econòmic. Però hem de ser clars en afirmar que aquesta situació no la solucionarem 
fins que les administracions catalanes siguem els únics recaptadors dels impostos que 
paguem. Actualment els impostos dia rere dia marxen cap a Madrid sense retorn. No 
podem seguir ofegant una ciutadania que paga i veu com els seus impostos es 
tradueixen en retallades. 
 
Creiem que, sobretot, el que cal és augmentar els ingressos públics i no pas retallar-ne 
les despeses. És per això que apostem per no augmentar indiscriminadament la pressió 
fiscal als arenyencs i arenyenques en general i sense cap criteri social, humà i no 
especulatiu; fent-ho així, el que aconseguiríem és fer pagar el preu de la crisi als més 
dèbils. No podem ofegar les economies domèstiques més precàries. Cal bonificar els 
impostos així com els costos de determinats serveis, les taxes, per les persones que 
més pateixen les conseqüències de la crisi. 
 
D’altra banda, la crisi econòmica està afectant també les finances municipals amb les 
rebaixes d’ingressos tant pel que fa a transferències de l’estat com als d’impostos i 
taxes per obres, plusvàlues o activitats, principalment. I tot això, quan una bona part 
dels arenyencs i arenyenques necessiten més que mai la protecció de l’administració 
municipal. 
 
Per garantir uns serveis públics de qualitat, s’han d’augmentar els ingressos. Però, d’on 
han de sortir aquests ingressos? Nosaltres creiem que en primer lloc d’aquells qui 
s’han enriquit els darrers anys amb operacions especulatives en l’àmbit financer i 
immobiliari. És difícil, però des de l’àmbit local s’haurà de fer pressió perquè l’estat 
persegueixi l’evasió de capitals a l’estranger en paradisos fiscals, i es despleguin noves 
polítiques fiscals que gravin les grans fortunes i especialment les transaccions de capital. 
I com a exemple de jutjar responsabilitats, només cal que mirem cap a Islàndia. 
 
Per tot això, la proposta que defensem la CUP per les taxes i ordenances fiscals del 
2012 se centren en la protecció d’aquells que pitjor ho estan passant, amb l’establiment 
de beneficis fiscals per aquelles economies domèstiques amb menys ingressos. I això 
implica una fiscalitat més progressiva i, per tant, passa per demanar més esforços a 
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aquelles economies domèstiques amb més ingressos, a banda de les empreses de la 
vila. Creiem que és un esforç imprescindible si es vol assegurar la prestació de serveis 
sobretot per aquells arenyencs i arenyenques més necessitats així com per no 
empitjorar la tresoreria municipal. 
 
A partir de tot el que hem exposat, la CUP ens plantegem quatre principis bàsics per 
les ordenances fiscals: 
1. Descomptes importants per a les famílies més desafavorides. 
2. Un augment de la progressivitat a les taxes i impostos. 
3. Una racionalització de les mateixes. 
4. Reclamar que el que realment necessitem és la independència dels Països 
Catalans per poder tenir una política fiscal pròpia i no dependre de les limitacions que 
ens imposin des de fora. Ens cal la sobirania fiscal. 
 
La proposta de la CUP no només es basa en esmenes a la proposta de taxes del 
govern sinó que proposem un model integral d’ordenances fiscals. 
 
IMPOSTOS 
• IBI: aquest és l’impost més important de l’Ajuntament i que, per tant, 
condiciona els ingressos municipals. 
• Pensem que cal fer una bonificació del 50% a les famílies i persones amb menys 
recursos de la vila. 
• Proposem una bonificació del 90% a immobles urbans ubicats en àrees de la 
població amb activitats primàries. Aquesta iniciativa va dirigida a la preservació del 
territori i el paisatge a partir de bonificar les poques explotacions agraries que encara 
queden a la vila. 
• La CUP defensem una gestió energètica sostenible amb el territori i que ens 
encamini a assolir l’autonomia als edificis municipals i, com a objectiu final, assolir la 
sobirania energètica, també. Tenim propostes en aquest sentit, però que exposarem en 
propers plens. Bé; tot això ho exposem perquè pensem que cal fer una bonificació del 
50% per edificis amb sistemes d’aprofitament i generació d’energies alternatives. 
• Amb tot, veiem positiu mantenir el 50% de bonificacions per habitatges de 
protecció oficial. 
• Paral�lelament al debat estricte d'ordenances fiscals, la CUP, en aquest punt, 
demanem al govern municipal altres passos endavant, com és la redacció d'un 
Reglament de Pisos Buits, més enllà d’aquestes ordenances, que permeti el recàrrec del 
50% de l'IBI sobre els immobles buits "amb caràcter permanent" amb l’objectiu 
d’augmentar el parc d’habitatges de lloguer. Aquí fem un clar toc d’atenció als czmplices 
del sistema i agents afavoridors de l’especulació sobre el territori basada en el maó: cal 
exercir aquestes recàrregues, i especialment amb més èmfasi, a aquells habitatges buits 
que estan en mans de les caixes i els bancs. 
• Un altre aspecte que també cal fer saber i que suposa una pèrdua d'ingressos és 
el fet que l’empresa que gestiona les autopistes, ACESA, per ordre judicial, en queda al 
marge quan aquesta desenvolupa una activitat econòmica potent amb els tres peatges 
que tenim al nostre terme municipal. En aquest cas, pensem que cal denunciar aquestes 
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practiques de connivència entre la Justícia i el capital financer. 
• Hi ha altres aspectes on no estem d’acord i que són especialment remarcables. 
Pensem que haurien de ser susceptibles de rebre bonificacions, i en aquestes 
ordenances no es contemplen, les famílies monoparentals. Així, pensem que cal 
equiparar-les, a efectes de bonificacions, a les famílies nombroses. I l’altre aspecte que 
no compartim és el fet d’excloure de les bonificacions les entitats sense ànim de lucre, 
proposat per l’equip de govern en la modificació de l’apartat 1.1 de l’article 8. Normes 
de gestió. 
• IAE: Respecte a l'IAE, volem recordar que en un govern espanyol del PP aquest 
impost es va pràcticament eliminar, i això va suposar una forta davallada en els ingresso 
municipals i va obrir la porta de bat a bat a l’especulació del territori. Pensem que tota 
aquella activitat econòmica que suposa un benefici pel simple fet de ser a la vila, hauria 
de contribuir de manera especial a les finances municipals, i més en la situació actual. 
• Així, actualment, només paguen l’IAE aquelles empreses amb ingressos 
superiors a 1M d’€. A Arenys, dues, a molt estirar, tres. D’aquest impost també en 
queda al marge ACESA. 
• També pensem que caldrà exigir garanties a les empreses que s’estableixin a la 
vila i cobrin alguna bonificació de l’Ajuntament (Article 4.6: bonificació del 50% durant 
els primers 5 anys), perquè si marxen, retornin els beneficis com les bonificacions, 
terrenys o altres ajudes. També hauríem d’exigir que els llocs de feina que contractin 
siguin amb treballadors del municipi. 
 
TAXES 
• Respecte a les taxes, a banda de les que es porten avui a Ple, caldria revisar-ne 
d’altres, que van estretament lligades amb aspectes molt actuals a la vila com és el 
desplegament integral de la recollida selectiva d’escombraries. Així, ens agradaria que 
l’actual govern faci seva la proposta de la CUP on demanem que hi hagi bonificacions 
per aquelles persones que facin ús de la deixalleria municipal mancomunada. Caldria 
establir un mecanisme per regular aquestes bonificacions perquè siguin eficaces, amb el 
mínim de burocràcia pels vilatans i el mínim cost per l’Ajuntament. Demanem que en 
prenguin nota de la proposta. 
• I lligat amb aquesta taxa, pensem que l’ordenança número 12, reguladora de la 
taxa per prestació del servei de gestió de residus municipals genera un greuge 
comparatiu a l’hora d’equiparar el preu que un usuari particular ha de pagar per rebre 
aquest servei, que són 118 euros, amb activitats de caire econòmic com és un despatx, 
una parada del mercat, una oficina bancària o un comerç. Entenem que hi ha una clara 
diferència entre uns i altres; a darrere un particular no hi ha una activitat econòmica i 
un residu generat per aconseguir un benefici. No compartim, doncs, aquest punt. 
• Sobre l’ordenança número 16, reguladora de la taxa del servei de mercat, ens 
sorprèn que per fer un ús lucratiu d’un espai municipal com pot ser alguna sala del 
Calisay, costi entre 20 i 30 euros, depenent de l’espai i, en canvi, per l’ús d’un espai 
municipal com és el mercat, on hi ha una activitat econòmica a darrere, costi entre 48 i 
105 euros. Amb això, a banda de qüestionar el funcionament actual del mercat, que no 
ve a tomb ara, el que si cal denunciar és aquesta dispersió de preus a l’hora de fer ús 
d’un espai municipal. Pensem que cal corregir-ho. 
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• Per acabar, la CUP defensem amb aquestes ordenances una redistribució de la 
riquesa de manera equitativa. Volem dur a terme una transformació social, que 
entenem necessària per assolir l’alliberament nacional dels Països Catalans. Alhora, 
pensem que cal trobar sortides a la situació de crisi que patim actualment i que res fa 
pensar que sigui de curta durada. Així doncs, caldrà que qui té més doni més. I caldrà 
que aquest 15,22% d’arenyencs i arenyenques sense feina puguin tenir assegurats els 
serveis bàsics. I treballarem perquè tots aquests serveis estiguin municipalitzats i no es 
deixin en mans d’empreses privades mitjançant externalitzacions. Tampoc ens estarem 
de no dir que mentre ens estem trencant les banyes per aconseguir ingressos, l’estat 
ens fa pagar 2.323.342,48 EUROS per una mala gestió d’antics responsables i tècnics 
de l’Ajuntament mentre cap dels actuals membres de l’equip de govern ni diuen ni fan 
res per oposar-s’hi. És del tot injusta la sentència i poc solidària l’actitud de submissió 
de l’actual equip de govern municipal. Cal presentar batalla i no resignació. 
•  Per la CUP, però, més enllà de les legitimitats i deures, la prioritat és encarar la 
crisi amb feina i sense excuses, cadascú des de l'òptica que sigui. Nosaltres ho fem des 
d'una òptica d’esquerres i independentista, així com de manera responsable i realista. 
És per aquest motiu de responsabilitat que hem acceptat la urgència d’aquest ple, quan 
s’hagués hagut de preparar i fer amb molta més tranquil�litat. 
 
• La regidora Sra. Roig en representació del grup municipal d’ICV manifesta el 
que segueix:  En primer lloc, agrair al regidor d’Hisenda la seva autocrítica, perquè 
pensem que era del tot necessària.  

Ja hem explicat els motius de la nostra queixa a la convocatòria d'urgència de la sessió 
plenària que acabem de celebrar, basarem ara la nostra intervenció amb com s'ha 
vehiculat la proposta de modificacions a les ordenances fiscals per al 2012.  
 
ICV pensa que la proposta que avui es porta a ple, només obeeix al afany recaptatori 
d'incrementar els principals impostos perquè han d'estar vigent l'1 de gener. I que no 
s'ha presentat una proposta clara, comparativa, analitzada amb números concrets que 
puguem valorar.  

Desconeixem també hores d'ara però intuïm, que avui a corre cuita,  havíem d'aprovar 
les que generaven més ingressos, però que tampoc s'ha treballat amb d'altres tant 
importants per a les butxaques dels usuaris dels serveis com per exemple la número 
30 relativa a l'escola de música o la 32 a l'escola bressol municipal i seguim sense 
conèixer com l'equip de govern vol fer front a la disminució de les aportacions que 
hauria de fer la Generalitat de Catalunya.  

Vam llegir a l'esborrany que ens va presentar el regidor d'Hisenda a la reunió que no 
tocava, que el Departament d'Intervenció proposava pel que fa a la taxa de l’esmentada 
ordenança 30 relativa a l’escola de música igualar la quota  entre els d'Arenys i els de 
fora.... no és aquesta una decisió la d'apujar un 20 & + probablement un 10 % més per 
a cobrir el dèficit de la subvenció que ho hem de consensuar plegats i amb les parts 
implicades? Aquesta modificació, ha desaparegut estranyament a la documentació que 
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se'ns va lliurar dilluns a les 19 hores 17’ de la tarda. Per tant entenem que és de les que 
avui no toca.  

Que vol dir això,,, que anirem fent ordenances i taxes per entregues? i que aquestes no 
entraran en vigor l'1 de gener? I que haurem d'anar pagant anuncis d'urgència a les 
publicacions de torn per cada canvi afegit?  ... El regidor d’Hisenda ara acaba de fer una 
declaració de bones intencions, que s’ha quedat només en això, perquè ja hem vist que 
avui no porta els deures fets. 

Igualment estem convençuts que caldrà també posar sobre la taula l'ordenança general 
dels preus públics, pensant que probablement per exemple, la concessionària del 
poliesportiu municipal ja deu tenir a punt les tarifes del 2012. 
 
I que se n'ha fet per exemple de totes les propostes de modificacions que han fet des 
dels diferents serveis i equipaments municipals com és el cas per de l'ús de la sala 
d'actes de la Biblioteca per part de tercers..? Avui no tocava?.... Per a quan la proposta 
general de totes les ordenances i taxes?  
 
És un document el que avui posem sobre la taula, presentat a desgana, sense els deures 
fet, perquè van "cuita-corrents", segons es van produint els esdeveniments. 

Desconeixem com es pensa afrontar la futura reducció de la despesa municipal, i no 
hem pogut escoltar com preveuen afrontar de forma realista les retallades de les 
administracions superiors que acabaran repercutint encara més als nostres municipis.  
 
Considerem que no ens aporten cap informació sobre cap de les qüestions que teníem 
sobre la taula i que per al 2012 havíem d’enfocar tots els grups municipals, tots, els del 
govern que estan en minoria, i la resta de forces.  

Des d'ICV no podem donar suport no tant pel seu contingut, perquè és del tot 
continuista i no aporta res de nou, i no entrarem ara a valorar perquè seria molt fàcil 
caure en la demagògia si el gravamen de l'IBI s'havia d'augmentar en els bens urbans al 
0'845 o s'havia de mantenir al 0'82 de les d'aquest any, però si que ens hagués agradat 
que s'hagués comptat amb nosaltres per opinar conjuntament.  

Per exemple per proposar en els temps que corren, que caldria anar aplicant a un 
seguit de taxes i serveis públics el sistema de tarifació social. Proposar que els preus 
públics i les taxes variïn en funció de la renda de cada unitat familiar, de manera que hi 
hagi una gradació que permeti un preu just per a tothom. La principal diferència amb el 
model actual, és que ara l’Ajuntament rebaixa els preus a les famílies que tenen 
problemes econòmics. La proposta és que el preu dels serveis s’ajusti en cada cas: i és 
viable i sostenible, ja que els preus i taxes per a les famílies amb ingressos elevats, són 
també més alts que els actuals i per tant més ajustats al preu real del servei. A més, a 
municipis on el sistema ja funciona, els tràmits s’han simplificat, ja que les dades fiscals 
es consulten directament a Hisenda, sense necessitat de sol•licitar documents a la 
ciutadania. 
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No podem donar suport al que ens presenten  perquè entenem que no és la manera 
de treballar encara que uns estiguin al govern i els altres a l'oposició, i menys quan 
s'està en minoria. Avui després d’aquesta sessió plenària passada tan accidentada, 
suposo que els ha quedat del tot clar.  

Ahir dimarts al matí per exemple, varem  demanar a secretaria d'aquest Ajuntament 
que a la seva vegada va fer la demanda a intervenció i no se'ns va lliurar, còpia de les 
propostes dels regidors que s'esmenten a la memòria explicativa de les principals 
modificacions proposades a les ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Arenys de Mar per 
a l'any 2012, és el cas de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa, o de parades, barraques i casetes de venda o rodatges 
cinematogràfics, o l'informe emès pels serveis tècnics de l'Ajuntament pel que fa a 
l'impost sobre Activitats Econòmiques, per posar alguns exemples.  

El govern ha elaborat en solitari les ordenances fiscals, o al menys les que avui tenim 
sobre paper, no les ha sotmès a audiència pública, no les ha informat com és preceptiu 
en la comissió corresponent d'hisenda, fa una reunió prèvia de 10 minuts dijous de la 
setmana passada aprofitant una reunió que no tocava,  i per acabar-ho d'adobar  ens 
posa la pistola al coll permeteu-me la llicència a través de la convocatòria d'aquest ple 
amb caràcter d'urgència. Tots aquests fets, al nostre entendre mostren un menyspreu 
molt important cap als grups a l'oposició i cap a la ciutadania d'Arenys de Mar.  
Ja n’hem vist el desori resultant a la passada sessió, i suposo que han entès que si no 
arriba a ser per la bona voluntat i la responsabilitat dels grups a l’oposició, ara mateix 
no estaríem tractant aquest punt a l’ordre del dia, ni aquest segon ple.  
 
Esperem que a partir d'ara adoptin la negociació prèvia com a forma normal d'actuar, 
que es posin les piles després de sis mesos de rodatge, pel bé d'Arenys, i per la situació 
de desgovern que estan generant.  El mes passat enceníem les llums grogues però ara 
ja s'han encès totes les llums vermelles. Ens sembla que l'Alcaldia, ni els regidors  ni les 
regidores de Govern són conscients com esta treballant i quina és la sensació que 
transmeten a l'oposició i la ciutadania en general. La sensació que tenim, és que vostès 
van dalt d’un  vaixell, i que sense que hi hagi hagut encara temporal, tenen totes les 
veles desarborades i a dalt, al pont, al costat del timó, no hi ha ningú. 
 
Amb tot, i com en el cas de la votació d'urgència ens abstindrem no pas per fer un 
favor a l'equip de govern, sinó per responsabilitat amb Arenys de Mar, i perquè no sigui 
dit que l'oposició bloqueja al govern, i que a partir de l'1 de gener no entrarà ni cinc a 
la ja malmesa hisenda municipal.  

• El regidor Sr. Vinyes en representació del grup municipal del PSC diu que 
s’havia hagut de convocar una comissió informativa. Al mateix temps senyala la 
dificultat per accedir al contingut dels expedients.  
Tot i que la modificació que es presenta és parcial, la documentació de l’expedient 
s’ha lliurat molt tard i amb presses, no s’ha fet un estudi de les necessitats de la 
població. 
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Llegint cadascuna de les modificacions de les ordenances que es presenten per la 
seva aprovació, es generen dubtes de la mateixa redacció i és desconeix si es deuen 
a errades o bé a la voluntat política. Per la falta de temps i per la forma com s’ha 
tramitat tot plegat, no ha estat possible resoldre aquests dubtes i ara ja es porten 
els textos  al a seva aprovació. 
 
• El tinent d’alcalde Sr. Barris demana disculpes i diu que el procés d’estudi de 
modificacions de les ordenances pendents, es preveu iniciar-lo després dels 
pressupostos, amb la qual cosa es disposarà de més temps per plantejar les 
modificacions més necessàries i escoltar a la resta de grups. 
 
En relació a la previsió de bonificacions, el que ara es vol aprovar s’ha de 
considerar com a provisional i, per tant, posteriorment es concretaran. 
 

• El regidor Sr. Vinyes agraeix les seves paraules. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord, s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor: 5 vots CIU,  2 vots PP, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal. 
Vots en contra: cap 
Abstencions: , 4 vots del PSC, 3 vots ICV-EUIA-E , 1 vot CUP, 1 vot Esquerra-AM 
 
El Ple, per majoria simple, n’acorda l’aprovació. 
 
I no havent més temes en l’Ordre del dia, el president aixeca la sessió, de la qual, com 
a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària        Vist i plau 
         L’alcalde  
 
 
 
 
 
 
 
 


