
 
  
 
 
  

Acta de la sessió extraordinària del Ple  
  
Núm. de la sessió: 17 
Data: 6 de novembre de 2014 
Horari: de 20.00 – 22.30  hores 
Lloc: Sala Ple  
  
Hi assisteixen: 
  

Llista d’assistents 

FORS GARCIA, ESTANISLAU – alcalde 
VINYES VILA, RAMON – tinent d'alcalde  
QUINTERO ARAGON, MARIA BELEN - tinent d'alcalde 
FONTBONA ARBOS, SANTIAGO - tinent d'alcalde 
ESTRADA OCAÑA, LORENA - tinent d'alcalde – no hi assisteix 
ACERO CHERTA, ALEJANDRO - regidor 
PASCUAL RODRIGUEZ, ROMAN – tinent d’alcalde   
MIR JULIÀ, SUSANNA – regidora 
REAL IGLESIAS, SORAYA – tinent d’alcalde 
LLODRÀ NOGUERAS, JUAN MIGUEL – regidor   
ALMANSA ARAGON, JUAN JOSE – regidor - no hi assisteix 
ILLESCAS SANCHEZ, MARIA ISABEL – regidora  
BALLIU TENAS, MARIA ASSUMPCIÓ - regidora 
ROIG CASAS, ISABEL - regidora 
LOPEZ NAVARRO, JOSEP ANTONI - regidor 
MORENO NOGUÉ, ANNABEL - regidora 
CALDEIRA BACARDIT, DAVID - regidor  
VICTORY MOLNE, CATALINA - secretària  
  

   
L’alcalde Sr. Fors  obre la sessió. 
 
1.- Aprovar la modificació de crèdit 12/2014 i la destinació del superàvit pressupostari de 
l’exercici 2013.- 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
Suplement de Crèdit i Crèdit extraordinari. 
  
Atès que els suplements de crèdit i els crèdits extraordinaris es regulen als articles 177 del RD Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i als 
articles 35 al 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en 
matèria de Pressupostos. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 177 de l’ esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, els mitjans o 
recursos que han de finançar el suplement de crèdit i el crèdit extraordinari son: el romanent líquid de 
tresoreria, nous o majors ingressos efectivament recaptats que els previstos al Pressupost o anul·lació o 
baixa de crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses, les dotacions de les quals es 
considerin reduïbles sense pertorbació del servei. 
 
Vist que el proppassat 12 de febrer de 2014  s’aprovà la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar amb romanent de tresoreria per a despeses generals positiu per import de 
2.813.260,65 €  euros restant disponible una vegada aprovades les modificacions de crèdit 2, 5, 7, 9 i 10 
de 2014 un romanent de tresoreria de 1.630.726,92 € 
 



 
  
 
 
  

Atès que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria d’alcaldia, hi ha diverses 
despeses específiques i determinades que no poden demorar- se fins a l’exercici 2015 i per a les quals el 
crèdit pressupostari previst resulta inexistent o insuficient i no pot ser objecte d’ampliació, tal i com 
s’explica en la esmentada memòria de l’alcalde – president. 
 
Atès que les baixes de crèdit que financen projectes d’inversió procedeixen de projectes amb 
finançament afectat amb el que és necessari d’acord amb l’article 47.5 del Reial Decret 500/90, de 20 
d’abril desistir total o parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa 
 
Aplicació del destí del superàvit pressupostari de l’exercici 2013, de conformitat amb la llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Per Decret  d’Alcaldia de 12 de febrer de 2014  s’aprovà la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar, resultant un superàvit pressupostari, entès com la capacitat de finançament segons el 
sistema europeu de comptes, per import de 1.041.157 euros. 
 
L’article 32 de la Llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària estableix que en el cas de l’Estat, les comunitats 
autònomes i les entitats locals el superàvit pressupostari s’ha de destinar a reduir l’endeutament. 
 
No obstant, la Disposició Addicional sisena, de la Llei orgànica 2/2012, estableix unes regles especials 
que cal complir per  destinar el superàvit, en primer lloc a atendre les obligacions pendents d’aplicar a 
pressupost comptabilitzades a 31 de desembre i a cancel·lar amb posterioritat, la resta d’obligacions 
pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades al tancament de l’exercici. 
Seguidament a inversió sostenible o reduir deute segons el cas. 
 
Vist l’ informe d’intervenció número  10/2014 de 12 de febrer de 2014, relatiu a la Liquidació del 
Pressupost de 2013 de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.  
 
Vist l’informe d’intervenció número 105 
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1.- Desistir de continuar la execució de la despesa que a continuació es detalla: 
 
Projecte Denominació Import Situació

2012/2/POLIC/1 INVERSIONS SEGURETAT 173,31 No incorporat pressupost 2014

2007/2/ESPOR/2 REFORMA PAVELLÓ 401,24 No incorporat pressupost 2014

2010/2/ESPOR/2 INVERSIONS ESPORTS 818,65 No incorporat pressupost 2014

2012/2/BIBLI/1 INVERSIONS BIBLIOTECA 815,91 No incorporat pressupost 2014

2012/2/ESPRI/1 INVERSIONS ESPRIU 1,41 No incorporat pressupost 2014

2012/2/MUSEU/I INVERSIONS MUSEUS 288,21 No incorporat pressupost 2014

2013/2/MUSEU/1 INVERSIONS MUSEUS 0,98 No incorporat pressupost 2014

2012/2/BRIGA/1 INVERSIONS SERVEIS BÀSICS 262,59 No incorporat pressupost 2014

2011/2/SGRAL/1 INVERSIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL 389,65 No incorporat pressupost 2014

2012/2/SGRAL/1 INVERSIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL 160,81 No incorporat pressupost 2014

2001/2/URBAN/1 UASU 4 LES VILLES ANYS ANT 13.441,62 No incorporat pressupost 2014

2010/2/URBAN/4 URBANITZACIÓ RIAL DE CANALIES 4.692,54 No incorporat pressupost 2014

2004/2/URBAN/2 TERRENYS VIVENDA SOCIAL 04 635.362,02 No incorporat pressupost 2014

* El finançament dels tres últims projectes es traslladarà a un projecte tipus 8.  
 



 
  
 
 
  

2.- Destinar el superàvit pressupostari resultant de la liquidació de l’exercici 2013 a satisfer les 
obligacions pendents de pagament amb proveïdors pendents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 
de desembre i a cancel·lar la resta d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors, 
comptabilitzades i aplicades al tancament de l’exercici i determinar, en compliment de la disposició 
addicional sisena de la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària, l’import del Romanent de tresoreria per a 
despeses generals a aplicar d’acord amb el següent: 
 

Capacitat de finançament 1.041.156,81

Romanent de T.despeses generals 2.813.260,65

Despeses pendents d'aplicar ** 38.400,90                 

Pendent de pagament a pressupost 31/12/2013 1.520.990,49            

Deute públic previst a 31-12-2014 6.502.985,43

**sense incloure les OPAS incorporades amb AD voluntaris

Superàvit segons article 32 1.041.156,81

Despeses pendent d'aplicar 38.400,90

Pendent de pagament a pressuposto 31/12/2013 1.002.755,91

0,00

0,00

(previsió tot disposat)

Inversió sostenible

Reduir endeutament
 

 
3.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 12/2014 sota la modalitat de suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals i anul·lació o baixes de 
crèdit d’aplicacions del pressupost no compromeses, les dotacions de les quals es considerin reduïbles 
sense pertorbació del servei, segons el detall següent: 
 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT

DESPESES

A) Despesa corrent

AUGMENTS DE CRÈDIT

Denominació Import

30 431 22602 PUBLICITAT COMERÇ PROM.ECONÒMICA 1.750,00

30 431 22699 ACTIVITATS DINAMITZACIÓ COMERÇ PROM. ECONÒMICA 2.000,00

30 430 22100 ENERGIA ELECTRICA-EDIF PROM LOCAL 9.000,00

40 165 22100 ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC URBANISME I SSTT 55.133,60

60 334 212 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURA 1.000,00

60 334 22799 ALTRES TREBALLS ALTRES EMPRESES CULTURA 4.000,00

62 332 22602 PUBLICITAT I EDICIONS CENTRE ESPRIU 2.000,00

62 332 22699 CELEBRACIÓ ANY ESPRIU 4.348,80

72 924 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 1.623,91

74 337 22609 ACTES POPULARS GENT GRAN 4.000,00

70 321 212 MANTENIMENT EDIFICIS  EDUCACIÓ 2.500,00

80 231 2279902 SERVEI CENTRE OBERT TALLAFERRO BEN.SOCIAL I FAMÍLIA 9.150,00

82 342 212 MANTENIMENT EDIFICIS INST. ESPORTIVES ESPORTS 6.008,56

TOTAL 102.514,87

Aplicació

 
 
 
 
 



 
  
 
 
  
FINANÇAMENT

Denominació Import

87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 102.514,87

TOTAL 102.514,87

AUGMENTS DE CRÈDIT

Denominació Import

82 342 212 MANTENIMENT EDIFICIS INST. ESPORTIVES ESPORTS 1.491,44

31 491 449 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EPE RÀDIO ARENYS COMUNICACIÓ 28.758,56

91 313 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS SANITAT 1.750,00

TOTAL 32.000,00

BAIXES DE CRÈDIT

Denominació Import

22 011 310 INTERESSOS FINANCERS HISENDA 22.000,00

90 132 16000 SEGURETAT SOCIAL GOVERNACIÓ 10.000,00

TOTAL 32.000,00

B) Despesa d'inversió

AUGMENTS DE CRÈDIT

Projecte Denominació Denominació Import

2014/2/ESPOR/1 INVERSIONS ESPORTS 82 342 63202 REPOSICIÓ PISTA SKATE 7.471,75

2014/2/ASOCI/1 INVERSIONS ACCIÓ SOCIAL 80 230 622 EDIFICIS ADMÓ.BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 5.737,00

2014/2/CULTU/1 INVERSIONS CULTURA 60 334 632 REPOSICIÓ EDIFICIS CULTURA 724,11

2014/2/PROMO/1 INVERSIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA 30 430 622 EDIFICIS PROMOCIÓ ECONÒMICA 29.858,31

TOTAL 43.791,17

FINANÇAMENT

BAIXES DE CRÈDIT

Projecte Denominació Denominació Import

2014/2/BRIGA/1 INVERSIONS SERVEIS BÀSICS 50 169 625 MOBILIARI BRIGADA 7.471,75

2014/2/ENSEN/1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP MARAGALL 70 321 622 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP MARAGALL 36.319,42

TOTAL 43.791,17

CRÈDIT EXTRAORDINARI

A) Despesa corrent

74 337 20300 LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE GENT GRAN 2.221,56

60 334 20300 LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE CULTURA 2.000,00

60 334 48901 SUBVENCIÓ ATENEU ARENYENC (G58220948) 1.500,00

60 334 48902 SUBVENCIÓ CASAL JOVENTUT SERÀFICA (G58223256) 1.500,00

TOTAL 7.221,56

FINANÇAMENT

Denominació Import

87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 7.221,56

TOTAL 7.221,56

B) Despesa d'inversió

ALTES  DE CRÈDIT

Projecte Denominació Denominació Import

2014/2/BIBLI/1 INVERSIONS BIBLIOTECA 69 332 63200 REPOSICIÓ EDIFICIS BIBLIOTECA 2.775,60

TOTAL 2.775,60

FINANÇAMENT

BAIXES DE CRÈDIT

Projecte Denominació Denominació Import

2014/2/ENSEN/1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP MARAGALL 70 321 622 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP MARAGALL 2.775,60

TOTAL 2.775,60

ALTRES DE CRÈDIT

Projecte Denominació Denominació Import

2011/2/PROMO/1 INVERSIONS MERCAT 30 431 632 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS -MERCAT 3.312,76

TOTAL 3.312,76

FINANÇAMENT

Denominació Import

87010 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 3.312,76

TOTAL 3.312,76

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

Aplicació

 
 
 
 
 



 
  
 
 
  

 
4.- Aprovar la distribució dels agents receptors i emissors del finançament a que es refereix el punt 
tercer d’aquesta proposta segons l’Annex adjunt. 
 
5.- Exposar al públic aquest acord mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
taulell municipal d'anuncis durant un termini de quinze dies hàbils, per tal que els interessats puguin 
examinar i presentar reclamacions davant del Ple de l'Ajuntament. 
 
Si durant aquest període de temps d'exposició al públic no s'han presentat reclamacions, la modificació 
de crèdit es considerarà aprovada definitivament i, altrament, les haurà de resoldre el Ple en el termini 
d'un mes a comptar des de l'acabament de l'exposició al públic. 
 
6.- Publicar, un cop aprovada la modificació un resum de la mateixa a nivell de capítols al taulell 
municipal d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
El regidor Sr. Acero en representació del grup municipal del BLOC manifesta literalment el que segueix: 
D’acord amb les explicacions del Regidor de l’àrea i les dades aportades, el que es porta a aprovació és 
un transvasament de crèdit procedent del romanent cap a altres partides, per tant, no s’incrementa la 
despesa. Atès l’informe d’Intervenció en que veu admissible el procediment i que compleix els objectius 
d’estabilitat pressupostària, resulta racional el seu aprofitament. 
 
No obstant això, el nostre Grup considera que en la documentació a la que hem tingut accés no està 
raonada la justificació en totes i cadascuna de les partides receptores, entenent que amb el pressupost 
assignat ha estat insuficient i que l’ increment en bona part dels casos, no obeeix a causes sobrevingudes. 
En conseqüència ens abstindrem en la votació i demanarem informació detallada de la justificació de 
l’increment de les partides receptores.   
 
La regidora Sra. Roig en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que segueix: 
Avancem que el grup municipal d'ICV s'abstindrà a la votació de l'aprovació de modificació de crèdit 
proposada. 
 
Cal dir però que compartim alguns dels conceptes que s'hi detallen pel que fa a inversions, com és ara la 
instal·lació d'una escala d'emergència als Serveis Socials, o per l'arranjament i millora per seguretat de la 
pista d'skate, com també petites inversions al Centre Cultural Calisay per millorar-ne el servei. 
No ens ha quedat del tot justificat peró, i seguint en el capitol d'inversions, els 30 mil euros que s'han 
d'afegir al projecte aprovat d'instal·lació elèctrica de l'edifici Xifré perquè ha resultat insuficient el crèdit 
de 70.000 euros que ja s'havia fet per executar-lo. A la Comissió vam demanar més informació al 
respecte, i consultat l'expedient no hi hem trobat cap informe tècnic justificatori. 
 
Tampoc ens queda clara en què consisteix exactament la inversió al mercat municipal, atenent a 
l'informe dels Serveis Tècnics Municipals dels treballs i obres pressupostats. 
Si parlem de la despesa corrent, podem estar d'acord amb l'increment de consignació a partides 
esgotades com al de manteniment d'escoles, el Centre Obert Tallaferro, les campanyes sanitàries, o el 
manteniment d'equipaments esportius o amb la despesa corrent generada per la dinamització turística i 
comercial d'Arenys, o el suplement a equipaments culturals perquè Biblioteca o Museus puguin realitzar 
les activitats fins a acabar l'any. 
 
No acabem d'entendre els 9.000 euros que s'assignen a energia elèctrica d'edificis de promoció local, i 
que en canvi a la memòria justificativa diuen que es fan necessaris per ampliar els crèdits de la bossa de 
vinculació jurídica per tal que les regidories de comunicació i turisme puguin acabar les despeses 
previstes fins a finals d'any. 
 
Hi ha també una partida important de gairebé 29.000 euros destinada a transferències corrents de 
l'Empresa Pública Ràdio Arenys. Una part, més de 8.000 euros destinada a donar compliment a la 
sentència del jutjat relativa al pagament al personal laboral de la paga extraordinària del Nadal del 2012, 
tal i com es va regularitzar amb la resta de treballadors de l'Ajuntament. Res a dir, ho trobem just i 
necessari. Però hi ha tota una altre part, en aquest cas més de 20.000 euros que s'ens diu que son per 



 
  
 
 
  

compensar les perdues acumulades de l'entitat els darrers anys. En aquí convindria vetllar pensem, 
perquè no es produissin aquests desfassaments en pèrdues, tal i com recomana l'Auditoria Externa feta 
per Faura i Casas en el tancament d'exercici. 
 
Encara en l'apartat de despesa corrent, també voldríem comentar que no compartim el criteri a 
aquestes alçades d'atorgar nominativament dues subvencions de 1.500 euros cadascuna a l'Ateneu 
Arenyenc i als Seràfics, i no perquè estiguem en contra de subvencionar a aquestes entitats, sinó perquè 
no ens agrada de la manera que es fa, quan tot just fa 5 mesos es va aprobar el Pla Estratègic de 
Subvencions per a entitats, i quan hores d'ara és oberta la convocatòria de subvencions culturals per 
aquest 2014. Creiem que a ambdues entitats històriques és just que rebin subvencions municipals per a 
la gran tasca que hi realitzen, però veiem molt més adient que sigui per la via de concurrència pública. 
 
I finalment, la partida més grossa d'aquesta modificació, la de 55.000 euros, destinada a energia elèctrica 
enllumenat públic, que s'ens diu que és per regularitat lectures de consum d'enllumenat perquè han estat 
estimades els darrers mesos, ens torna a fer afirmar amb contundència que cal un canvi urgent en el 
protocol de seguiment de factures amb les grans companyies de serveis. 
Ja ho vam expressar d'aquesta manera, quan al mes d'agost, també a la proposta de modificiació de 
crèdit que ens van presentar, la partida més grossa superava els 50.000 euros en aquest mateix 
concepte als quals calia sumar-hi 40 mil euros ja consignats a la partida. I tot just feia uns mesos, ja 
s'havia informat al ple del reconeixement extrajudicial de factures de la companyia elèctrica de l'any 
anterior. 
 
I avui de nou, una altre despesa corrent sobrevinguda de 55 mil euros per a pagar aquest consum 
desfassat. Tot i demanar explicacions a la comissió informativa pertinent, no n'hem tret l'aigua clara 
perquè no hem pogut tenir accès a l'informe del tècnic pertinent dins l'expedient de ple, com tampoc el 
vam trobar al mes d'agost tot i que el vàrem demanar. 
 
No sabem quina part pertany a edificis públics, a enllumenat de carrer, en quin període s'ha produït el 
desfassament, i també volem tornar a comentar que si el nostre Ajuntament en aquests moments està 
adscrit al Servei de Compra agregada d'Electricitat amb el Consell Comarcal del Maresme, i aquest 
hauria de suposar un millor servei i abaratiment de costos, alguna cosa està fallant. 
 
Pensem com dèiem que serà bó revisar el protocol establert amb la companyia, i amb el servei 
pertinent, perquè no es tornin a produir sorpreses tant contraproduents com aquestes. En portem 
tres!!! 
 
La quantitat de 55 mil euros fa pensar que fa molt de temps que s'està produint aquesta situació anòmala 
que no hi ha lectures reals de consum, i que caldria restablir i renegociar amb la companyia la 
normalització del consum. 
 
Si a casa nostra ens trobem amb algun inconvenient d'aquests un mes, per exemple que la factura del gas 
o de l'electricitat en pugi més del compte per una lectura real després d'una estimada, bé ens afanyem a 
posar fil a l'agulla per compensar i tornar a la normalitat. L'Ajuntament, també hauria de funcionar com 
si fos la casa de tots. 
 
És pels motius esmentats, que tal i com hem avançat, ens abstindrem a la votació. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit del vot 
següent: 
Vots a favor: 5 vots de CiU, 3 vots del PSC i 1 vot PP, 
Vots d’abstenció: 3 vots d’ICV, 1 vot CUP, 1 vot Bloc Municipal i 1vot d’ ERC 
 
2.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit.- 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 



 
  
 
 
  

Atès que l’article 26.1del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, recull que amb càrrec als crèdits de 
l’estat de despeses de cada pressupost sols podran contraure’s obligacions derivades d’adquisicions, 
obres, serveis i demés prestacions o despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi 
exercici pressupostari (art. 176.1 TRLRHL). En el punt segon s’estableix que malgrat el que disposa 
l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les 
obligacions següents: (...), c) les obligacions procedents d’exercicis anteriors a què es refereix l’article 
60.2 del present Reial decret. 
 
Vistes les factures corresponents al reconeixement extrajudicial de crèdit de l’exercici 2013 i 2014 de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar i d’acord amb el que indica l’article 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, que estableix que correspondrà al president de l’entitat el reconeixement i la liquidació de les 
obligacions derivades de compromisos de despeses legalment adquirides. També s’estableix que 
correspondrà al ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi 
dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de quitament i espera. 
 
Vist que les obligacions que es volen aprovar amb càrrec a aplicacions de l’exercici 2014 corresponen 
una part a despesa realitzada durant l’exercici 2013 i que no es podien aprovar perquè no tenien 
consignació pressupostària i l’altre a factures del 2014 que no es poden aprovar per manca de 
consignació pressupostària. 
 
Havent- se realitzat els treballs i subministraments per part de les empreses que a continuació es 
relacionen es proposa procedir a la seva aprovació per tal d’evitar un enriquiment il·lícit per part de 
l’Ajuntament. 
 
Vist l’article 18.3.2 de les Bases d’execució del vigent Pressupost que estableix que quan el 
reconeixement d’obligacions sigui conseqüència necessària de la realització efectiva d’una despesa en 
exercicis anteriors, sense que s’hagi autoritzat el compromís d’aquesta despesa i sense que existeixi 
consignació pressupostària , després de la incoació de l’oportú expedient en què hi consta tots els 
informes necessaris, la seva aprovació correspon al Ple. 
 
Vist l’informe de la intervenció número 106/2014.  
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Aprovar el Reconeixement Extrajudicial de crèdit de l’exercici 2014 dels crèdits següents, la quantitat 
global de qual suma  9.508,26€, que s’abonaran als expressats creditors amb càrrec a les consignacions 
del Pressupost vigent: 
 
FACTURES MERITADES AL 2013-SENSE CONSIGNACIO AL 2013

REGISTRE DATA FRA NUM DOC NIF TERCER TERCER DESCRIPCIO APLICACIO IMPORT

F/2014/3437 21/07/2014 42/2014 B64921919 MOLA PRODUCCIONS SL COL.LABORACIO ESPECTACLE FLAMES A LA FOSCA ESPRIU/ROSSELLO-PORCEL62/332/22699 4.348,80  
 
FACTURES MERITADES AL 2014-SENSE CONSIGNACIO AL 2014

REGISTRE DATA FRA NUM DOC NIF TERCER TERCER DESCRIPCIO APLICACIO IMPORT

F/2014/2701 25/08/2014 13125 B66148750 FORNESRIUTORT SL SONORITZACIO I ILUMINACIO ACTUACIO CAN JALPI 24/08 60/334/20300 2.000,00 €

F/2014/3091 31/07/2014 C/2014036 B64647092 PICANT DE MANS SLU SERVEI MENJADOR CASAL D'ESTIU-JULIOL 80/231/22799022.431,00 €

F/2014/3139 30/09/2014 201400309 B60555620 L'ESTRI PER TOTS SL REPOSICIO DE MATERIAL PER A MANTENIMENT- GERIATRIC 83/233/212 328,55 €

F/2014/3179 30/09/2014 FA 040459 A82850611 ANTICIMEX TRACTAMENT DESRATITZACIO SOLAR C/ANSELM CLAVE 91/313/22700 235,95 €

F/2014/3344 16/10/2014 283 B61751319 SERRALLERIA ALSINA ARRANJAMENT SUBLLEVES I PANY+BOMBI ARMARI AIRE CONDICIONAT 80/230/212 163,96 €  
 
L’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d’aquest punt  quedarà sotmesa  a la condició 
suspensiva de l’entrada en vigor de la modificació de crèdit 12/2014. 
 
El regidor Sr. Acero en representació del grup municipal del BLOC manifesta literalment el que segueix: 
Segons l'informe d'Intervenció i “d'acord amb l'article 173.5 aquests actes (la proposta que es porta a 
aprovació) són nuls de ple dret, però es considera convenient la tramitació de l'expedient, sens perjudici 
de les responsabilitats a que hi pugui haver lloc, per evitar un enriquiment injust de l'Administració”. 
 



 
  
 
 
  

Aquest informe data del dia 4 de novembre de 2014, per tant no hi ha gaire espai de temps per fer un 
anàlisis detallat, en conseqüència entenem el propòsit d’aquest reconeixement, però llegit l’esmentat 
informe d’Intervenció, deduïm que ha fallat el procediment normalitzat per atendre el pagament 
d’aquestes factures en forma i manera correctes, demanem que se’ns raoni el motiu d’aquestes 
deficiències i que constin  en Acta les respostes. 
 
El nostre Grup no votarà favorablement la proposta. 
 
El regidor Sr. López en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que segueix: El 
sentit del vot d'ICV en aquest punt serà l'abstenció. Entenem que s'ha de pagar als proveïdors que han 
treballat per l'Ajuntament, però també és  cert, que no podem fer res amb la consignació i administració 
d'un pressupost que no té el nostre suport. Volem destacar però que ens costa entendre per exemple 
com no té consignació pressupostària una factura pendent del 2013."   

 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit del vot 
següent: 
Vots a favor: 5 vots de CiU, 3 vots del PSC i 1 vot PP, 
Vots d’abstenció: 3 vots d’ICV, 1 vot CUP, 1 vot Bloc Municipal i 1vot d’ ERC 
 
3.- Aprovar la modificació de les Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2015.- 
 
La regidora Sra. Illescas s’absenta. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
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. 
 
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. 
 



 
  
 
 
  

Verificat que, en relació als preus públics per la prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o modifiquen, els imports cobreixen el cost del 
servei prestat o de l’activitat realitzada, llevat quan existeixen raons socials, benèfiques, culturals o 
d’interès públic que ho aconsellen, conforme al que preveu l’article 44 del TRHL. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia i  l’informe de la Intervenció  es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
1.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2015 i següents.  
 
2.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de les Ordenances fiscals 
que a continuació es relacionen segons figuren a l’Annex d’aquest acord del qual forma part a tots els 
efectes legals: 
 
Ordenança Fiscal número 1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
Ordenança Fiscal número 3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
Ordenança Fiscal número 4 Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana. 
Ordenança Fiscal número 6 Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres. 
Ordenança Fiscal número 8 Reguladora de la Taxa del cementiri municipal. 
Ordenança Fiscal número 10 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 

d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls 
posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les 
revisions periòdiques 

Ordenança Fiscal número 12 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals. 

Ordenança Fiscal número 13 Reguladora de la taxa pel servei de clavegueram. 
Ordenança Fiscal número 16 Reguladora de la Taxa del Mercat. 
Ordenança Fiscal número 17 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 

d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
Ordenança Fiscal número 19 Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini 

públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministrament d’interès general. 

Ordenança fiscal número 28 Taxa per la utilització privativa de les dependències 
municipals. 
 

3.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2015 i següents la modificació dels preus de l’Ordenança 
reguladora dels preus públics que es recullen en l’annex de tarifes, segons figura a l’Annex d’aquest 
acord del qual forma part a tots els efectes legals. 
 
4.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2015 i següents la modificació de l’Ordenança número 33 
reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliària, segons figura a l’Annex 
d’aquest acord del qual forma part a tots els efectes legals. 
 
5.- Indicar que el text de l’Ordenança que s’especifica seguidament, és coincident en tot allò que 
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014: 
 
Ordenança Fiscal número 19 Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini 

públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministrament d’interès general.  

 



 
  
 
 
  

6.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris 
següents: 
 
1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de 
Barcelona. 
 
2) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2014, es farà pública l’adaptació del text de 
l’Ordenança fiscal detallada seguidament:  
 
Ordenança Fiscal número 19 Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini 

públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministrament d’interès general.  

 
7.- 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, de l’Ordenança general de preus públics i de 
l’Ordenança número 33, 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. 
 
8.- Publicar l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província. 
 
9.- Considerar definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, sense cap més tràmit, un cop 
finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions. 
 
10.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els textos íntegres de les 
modificacions introduïdes, les quals entraran en vigor el dia 1r de gener de 2015 i regiran mentre no se 
n’acordi la modificació o derogació. 
 
El regidor Sr. Acero en representació del grup municipal del BLOC manifesta literalment el que segueix: 
Les Ordenances fiscals son un instrument important de finançament directe, una acurada planificació i 
execució ha d’acomplir l’objectiu de garantir la continuïtat tant del bon funcionament de l’Ajuntament 
com de la prestació dels serveis que fins ara s’han estat prestant. S’espera, que les modificacions 
serveixin per millorar de forma efectiva la qualitat d’aquests serveis i no menys important, que s’adeqüin 
a les circumstàncies econòmiques actuals. 
 
Certament, com diu la memòria explicativa de la Regidoria d’Hisenda, estem en un marc normatiu 
fortament intervencionista, destacant la Llei orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària, que imposa un 
objectiu de dèficit zero, un sostre de despesa no financera i un límit a l’endeutament. 
 
Aquest intervencionisme arriba a l’extrem pervers de no poder articular la disposició del romanent 
municipal, malgrat que aquest Ajuntament té superàvit, un endeutament per sota de la mitja i altres 
variables que avalen la gestió financera, per incrementar la despesa social, atès l’agreujament de les 
conseqüències de la crisis econòmica. 
 
És prudent que aquest Ajuntament es doti d’un coixí per fer front als imprevistos o a les davallades 
previstes, com ara la de l’ ICIO, l’ incertesa en els cobraments de les transferències de la Generalitat o la 
disminució de les subvencions rebudes d’aquesta administració, tot garantint els serveis que actualment 
es presten a la ciutadania. Però no és de rebut les limitacions excessivament intervencionistes per part 
de l’Estat que només beneficia a les entitats bancàries, causants d’aquesta crisi social i econòmica. 
 
Novament l’Estat torna a pujar el valor cadastral, com si encara estiguéssim en temps del boom 
immobiliari, les Ordenances proposades absorbeixen l’ increment amb una reducció del tipus impositiu 
perquè no hi hagi augment en la quota, aspecte que valorem de forma positiva. No obstant això, i atès 
que s’ha incrementat el nombre de famílies usuàries dels Serveis Socials públics i privats, que moltes 
d’aquestes famílies no poden fer front a la càrrega impositiva i atès que el municipi compta amb un bon 



 
  
 
 
  

romanent, no seria més lògic reduir la quota resultant de manera efectiva i adequada a la situació 
socioeconòmica i familiar? o bé ampliar el ventall de bonificacions. 
 
Sovint la resposta del Govern Municipal a aquests requeriments de bonificacions o de tarifació social és 
adduir la complexitat del càlcul o el risc d’una pèrdua substancial d’ingressos que poden comprometre 
els serveis que es presten, però no veiem cap avenç en l’estudi econòmic de l’impacte real que pot tenir 
en les arques municipals. No és qüestió d’arguments abstractes, sinó de fer números, de fer els números 
que calguin per aplicar mesures efectives de pal·liació de la pressió impositiva sense comprometre la 
viabilitat de les finances municipals, és una qüestió d’equilibri i de treball rigorós. 
 
Veiem de manera positiva la modificació de la taxa pel servei de Mercat (Ordenança fiscal número 16) 
en suprimir les taxes diferenciades per parades eventuals, aquesta mesura, si va acompanyada d’altres 
accions per incentivar l’entrada de nous paradistes al Mercat facilitarà una millor oferta al consumidor i 
un millor funcionament del conjunt del Mercat. 
 
Amb el mateix criteri el nostre Grup Municipal creu que s’ha d’incentivar al comerç minorista i 
restauració pels llocs de treball que manté i genera, el BLOC proposa la redacció d’un Reglament per 
recollir una estructura de bonificacions orientades a les activitats econòmiques que volem preservar o 
incentivar per a la creació i manteniment de llocs de treball. 
 
Eliminar barreres a l’activitat econòmica local i de proximitat és el primer pas per reduir l’impacte de 
l’atur, la crisis econòmica i els problemes de cohesió social. 
 
Considerem que el capítol de bonificacions o tarifació social està insuficientment desenvolupat i el sentit 
del nostre vot serà l’abstenció. 
 
La regidora Sra. Moreno en representació del grup municipal d’ERC manifesta literalment el que segueix: 
Esquerra s’abstindrà en aquest punt, , ja que tot i que les modificacions d’aquestes ordenances no 
suposen un gran increment dels impostos municipals, pel que no repercutiran en les famílies 
arenyenques, segurament si nosaltres estiguéssim governant, haguéssim aprovat unes ordenances 
diferents, sobre tot encarades a ajudar a tots els arenyencs encara que sigui en poca mesura, ja que el 
nostre ajuntament s’ho pot permetre. No cal dir que si nosaltres estiguéssim a govern, el sistema porta 
a porta ja estaria aplicat des de l’any 2011 i per tant amb els índex de recollida i amb l’esforç de tots els 
arenyencs quant a reciclar, seria possible, molt possible que la taxa d’escombraries es rebaixés gairebé 
en un 50%.   
 
Així mateix, des d’esquerra portem dient a tots els plens d’ordenances que el govern municipal es 
plantegi abaixar l’IBI, un impost que suposo una gran despesa pels vilatans, més sobretot quan altres 
municipis ja estan aplicant una bonificació vinculades també a la dació en pagament de les hipoteques, 
com s’ha fet  en l’impost de la plusvàlua i que val a dir valorem molt positivament.  
 
La regidora Sra. Balliu en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que segueix: 
Des d'ICV insistim que el món local necessita urgentment una reforma necessària i inajornable del 
finançament local i amb subvencions no condicionades.  
Rebutgem les mesures impulsades fins avui per part del Govern del PP de l'Estat Espanyol mitjançant la 
LRSAL i altres Reials Decrets que recentralitza, fiscalitza i deixa a la mínima expressió les competències 
locals i la seva autonomia a l'hora que culpabilitza als ajuntaments de la situació econòmica espanyola, 
quan som l'administració que més compleix amb els dèficits i endeutaments.  
 
No podem oblidar tampoc els deutes acumulats i els incompliments del govern de CIU a la Generalitat 
de Catalunya cap als Ajuntaments per serveis prestats o convenis signats; així com reclamar la necessària 
aprovació d'una nova Llei de Governs locals i de la corresponent llei de finançament local.  
 
Tampoc podem oblidar el context en que es debaten aquestes ordenances fiscals, i d'aquí un mes el 
pressupost municipal on la situació de cronificació de la pobresa, la precarietat laboral, l'atur, la dificultat 
de moltes famílies per garantir àpats als seus fills, les necessitats de resposta a situacions d'emergència 



 
  
 
 
  

social i pobresa energètica estan en la quotidianitat de les respostes que des del món local no podem 
defugir.  
 
En un moment com l'actual en què 1.123 arenyencs i arenyenques, s'han quedat a l'atur amb dades 
d'aquest octubre, (més del 14'5% de la població), en línia d'ascens entre el col·lectiu de majors de 45 
anys, i les dones, i on hi ha un percentatge elevadíssim de vilatans que ja no cobren cap subsidi de 
desocupació, és imprescindible que l'Ajuntament adapti la seva proposta d'ordenances a la dura realitat 
social i avanci com ja hem vingut dient des d'Iniciativa els darrers anys, en el model de la tarifació social", 
que ja s'aplica a diversos municipis del país.  
 
Ens calen unes Ordenances Fiscals que puguin garantir unes previsions d'ingressos per als pressupostos 
2015 de dignitat, de resistència i de dic de contenció a la situació de precarietat que pateixen moltes de 
les nostres famílies. Cal donar respostes públiques a les necessitats dels nostres convilatans. Calen unes 
Ordenances Fiscals Justes i amb progressivitat.  
 
És evident, que el govern no podia fer miracles. Hi ha el que hi ha, i tot i que ara probablement ens seria 
molt senzill fer un discurs dient que s’haurien d’abaixar els impostos i les taxes, creiem que no seria gens 
responsable assumir-ho d’aquesta manera. 
 
La majoria de vilatans veuran congelada la pressió tributària perquè l'aposta que s'ha fet, és la de 
congelar o fer petits retocs sobre els principals impostos recaptatoris com son l'IBI (l'impost de bens 
immobles), l'IAE (l'impost d'activitats econòmiques), el de vehicles, escombraries.... impostos que 
suposen entorn al 70% dels ingressos de l'Ajuntament. També s'ha tingut el mateix criteri amb la resta 
de taxes o preus públics.  
Tal i com s'ha comentat en la proposta de l'IBI, es puja el valor cadastral, però se'n rebaixa el coeficient 
per a pagar el mateix, una proposta que s'aplica també en el cas del clavegueram.  
 
Fruit de la sentència del Tribuna Superior de Justícia de Catalunya 335/2014, s'elimina el tipus diferenciat 
de l'IBI per solars sense edificar, i de la sentència del Tribunal Suprem de maig de 2014, els terrenys 
urbanitzables que no s'hagi aprovat instrument de desenvolupament, tributaran com a IBI rústic.  
 
Veiem interessant també la bonificació del 20% a les plusvàlues quan es transmeti l'habitatge habitual, 
com ja estaven fent d'altres ajuntaments.  
 
Altres impostos, taxes i preus públics s'adapten quan a redactats, o tenen un lleuger increment per a la 
previsible cobertura del cost del servei.  
 
Pel que fa al preu públic per a la prestació del servei d'atenció domiciliària (ordenança número 33) es 
modifica l'indicador de referència i la determinació de la capacitat econòmica de la persona beneficiària 
conforme als criteris de la Generalitat de Catalunya.  
 
Amb tot, el grup municipal d'ICV ja avancem ara que s'abstindrà a la votació, perquè el nostre cavall de 
batalla d'aquests més de tres anys com a oposició, no ha tingut cap mena de receptivitat tot i les bones 
paraules o promeses que s'estudiaria el tema per a començar a implantar-lo en algun dels serveis públics. 
Tant sols l'esmentat preu públic del SAD, és el que s'adapta més a aquest criteri.  
 
A nosaltres, ens hagués agradat que la resposta que hem obtingut sempre com a què es molt difícil, ja ho 
estudiarem, o els serveis econòmics o jurídics no ho veuen amb bons ulls, s'hagués transformat en la 
voluntat de crear una comissió ferma com vam aprovar a través d'una moció, per treballar-ho de 
manera realista i progressiva amb determinats serveis que presta aquest Ajuntament: l'Escola Bressol, 
l'Escola Municipal de Música, l'Escola d'Adults, la recollida de residus....  
 
Quan parlem de tarifació social, volem dir que les famílies paguin el preu del servei d'acord amb la seva 
renda. Parlem de dignitat i no de caritat. Parlem des de la perspectiva de la redistribució de la riquesa, 
tenint en compte els criteris de renda i de situació personal i familiar.  
 



 
  
 
 
  

Seguim pensant que l'Ajuntament ha d'establir tots els mecanismes que calgui d'informació pública 
suficient a la població de totes les bonificacions, i exempcions recollides a les ordenances fiscals, perquè 
no arriben a tothom.  
 
Hem hagut de deixar enrere per falta de temps, les propostes que fèiem al regidor d'Hisenda a la 
Comissió Informativa de les Ordenances Fiscals, i que ens agradaria de seguir proposant i treballant si hi 
està d'acord, perquè com ell ens deia, no hi havia temps material d'incloure-les, però si que es podia 
parlar de fer una modificació o una ampliació en qualsevol moment de l'any.  
 
De manera resumida eren aquestes:  
 
- Incorporar en l'Ordenança General conjuntament amb l'aprovació de les OOFF (Impostos, Taxes i 
Preus públics)l'article sobre interessos de demora "els ajornaments/fraccionaments realitzats dins de 
l'exercici, no meritin interès de demora" o bé incorporar en el Reglament de subvencions (que no 
tenim) una subvenció dels interessos de demora per aquells casos específics de gent amb dificultats per 
fer front a les seves obligacions fiscals vers l'ajuntament (previ informes tècnics de Serveis Econòmics i 
Serveis Socials de l'Ajuntament) que determinin que la situació d'impossibilitat econòmica i manca de 
recursos i/o patrimoni queda acreditada i prèvia sol·licitud de la persona afectada. 
 
- Proposta ja esmentada de Tarifació social (Escola Bressol, Escola de Música, Residus..). Reiterem que 
és important treballar en el sistema de tarifació social sobre els preus públics dels serveis, els 
equipaments i les activitats municipals que presta l’Ajuntament, que s’ajusti per a cada persona a la seva 
renda individual o familiar i que cap ciutadà no pugui quedar exclòs per motius econòmics.  
 
- Reglament de Subvencions per ajudes econòmiques per complir amb els tributs locals. 
 
- Exempció tribut per la prestació de serveis per la intervenció administrativa de els activitats (abans 
taxa llicència obertura i activitat) per canvi de local sempre i quan es mantinguin el nombre de 
treballadors-treballadores 
 
- Subvenció per contractes laborals empreses de la localitat (en aquest concepte queda integrat 
l’activitat comercial). 
  
- Taxa per la tramitació d’expedients d’utilització anòmala d’un habitatge o edifici d’habitatges 
(expedients administratius d’habitatges buits) Es tracta d’establir el tribut per a desplegar tot l’operatiu 
per posar els habitatges desocupats en el lloguer social públic. 
 
I ja per cloure, mostrar la nostre perplexitat, o potser decepció, perquè finalment no s'hagi pogut trobar 
cap proposta administrativament viable per donar compliment a un dels acords que fa mesos que s'estan 
plantejant amb la Unió de Pagesos i els grups d'aquest consistori, pel que fa a la modificació de l'impost 
sobre béns immobles de naturalesa urbana, per incloure una bonificació d’IBI urbana que paguen finques 
urbanes o urbanitzables que són la base territorial d'una explotació agrícola per part d'un professional 
de l'agricultura que ho acrediti, com és el cas d’una de les poques finques que es dediquen a aquesta 
activitat al  nostre  municipi. 
 
A Blanes, ho han fet sota l’empara de mesures de foment d'activitats d’interès públic. D'aquesta manera 
han introduït la possibilitat d'atorgar ajuts a les activitats agrícoles (d’interès públic) que han de fer front 
al pagament d’IBI d’urbana, per fomentar i viabilitzar la seva activitat, per ser d’interès públic pel 
municipi. 
 
Hem caigut en un pou sense sortida, i creiem que la falta de coordinació o de diàleg clar amb tots els 
interlocutors no fa res més que agreujar la situació existent. I per aquest motiu proposem que hi hagi 
una nova trobada amb totes les parts implicades (polítiques i tècniques (Intervenció, Urbanisme, Serveis 
Jurídics) per desencallar la situació).  
 
Sigui com sigui, i com hem avançat ens abstindrem a la votació.   
 



 
  
 
 
  

El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el que 
segueix: APROVAR DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2015: Primer 
de tot, volem dir que el format actual de negociació de les ordenances fiscals i els pressupostos en dos 
blocs diferenciats no ens sembla la millor opció. La CUP entenem que seria molt més positiu fer-ho 
simultàniament i, si no es contempla l’opció, si més no canviar l’ordre; és a dir: primer definir les 
necessitats bàsiques dels arenyencs i, posteriorment, decidir com es financen col·lectivament els serveis 
bàsics que necessitem tots els vilatans. 
 
Aquest 2015 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 sistèmica que només ha fet que començar. Una crisi global i local que va 
augmentant les conseqüències socials, humanes i econòmiques a la nostra societat. I l’Ajuntament, com 
una economia domèstica, ha de fer uns pressupostos equilibrats per cobrir les necessitats bàsiques dels 
vilatans per garantir els drets socials de tothom. 
 
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, ens caldran unes finances ben sòlides per poder-ho fer. Perquè cada 
vegada més gent està al llindar de l’exclusió social. Però sense recursos propis, poc que hi podrem fer. 
 
La Generalitat del Principat retalla i paga tard. L'Estat redueix l’aportació, vol imposar una llei de 
reforma local que es carrega la institució més propera al vilatà i, de facto, ens té intervinguts. I recordem 
que és el mateix estat que rescata la banca, també amb els diners dels arenyencs, i no li cau la cara de 
vergonya ni quan es compra un mirall i s’hi veu reflectida la màfia. Per tant, 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 siguin les úniques recaptadores dels 
impostos que paguem. Actualment els impostos dia rere dia marxen cap a Espanya sense retorn. 
 
I aquí cal afegir que les actuals OOFF vénen regulades per una llei estatal com és la Llei d’Hisendes 
Locals que imposa tot un seguit de mesures que són del tot contràries als interessos populars. No 
tenim, encara, una llei d’hisendes locals catalana. Un exemple per il·lustrar això és el fet que no 
s’equiparen les famílies monoparentals a les nombroses a l’hora de rebre bonificacions. 
 
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 
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 
tal com hem dit pel que fa a transferències de l’estat però també pels impostos i taxes que ja no 
percebem per obres, plusvàlues o activitats; uns ingressos vinculats a la construcció, l’especulació i la 
destrucció del territori que ens van fer viure en la bombolla de l’abundància i el dóna-me’n dóna-me’n. 
Però aquests ingressos ja no els tenim, i segurament per molt de temps. I tot això passa quan una part 
del poble d’Arenys necessita més que mai la protecció de l’administració municipal.  
 
I en aquest moment de vaques magres també a les arques municipals és quan l’equip de govern adopta 
una mesura populista com és el fet de congelar alguns impostos. Des del parer de la CUP amb mesures 
com aquestes no estem atenent les necessitats reals de qui ho passa malament i que no pot contribuir ni 
amb aquesta congelació. Són unes OOFF de continuïtat, sí, però de continuïtat de la misèria. Misèria de 
tots? No! Misèria d’una part dels arenyencs amb dificultats per arribar a final de mes. Els pagaments 
fraccionats han augmentat, així com les demores en els pagaments i, fins i tot, els impagaments. 
 
Davant d’aquesta situació, per la CUP la solució rau en fer una tarifació en funció de la renda per poder 
acabar fent unes ordenances fiscals realment cooperatives. Congelant alguns impostos el que fem és 
congelar alguns ingressos. I com ens ho farem per garantir uns serveis públics de qualitat sense 



 
  
 
 
  

augmentar els ingressos? 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, immobiliari 
i especulant amb el territori. I també fent pressió perquè l’estat persegueixi l’evasió de capitals a 
l’estranger en paradisos fiscals, una reclamació que la CUP hem fet a cada ple d’ordenances, tot i la 
vigència catalana d’expolítics defraudadors; així, hem reclamat que es despleguin noves polítiques fiscals 
que gravin les grans fortunes i especialment les transaccions de capital. 
 
Per tot això, la proposta que defensem la CUP per les taxes i ordenances fiscals del 2015 la centrem 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 solidaritat a aquelles economies amb més ingressos. Cal redistribuir la riquesa. 
Creiem que és un esforç imprescindible si es vol assegurar la prestació de serveis sobretot per aquells 
arenyencs que més ho necessiten així com per no empitjorar la tresoreria municipal. En resum: les 
polítiques d’universalització de les ajudes és una fórmula caduca. Així, a tall d’exemple, ser jove, jubilat o 
família nombrosa no hauria de ser una condició indiscutible per atorgar una bonificació de manera 
directa sense conèixer la situació econòmica real d’aquestes persones. Cal bonificar qui ho necessita, sí, 
però fent prestacions en funció de la renda o la situació social. 
 
I diem això, perquè cada cop més en aquest país les persones que es troben en el llindar de la pobresa 
són, no totes, és clar, però són persones que ja no apareixen a les llistes de l’atur; perquè treballen, sí, 
però treballen molt poques hores i, fins i tot, no arriben ni a mitges jornades. Quantes famílies 
arenyenques hi ha on només treballa un sol membre i cobra un sou mínim de 700 euros i s’ha de fer 
càrrec de la resta de la família, del lloguer, o de la hipoteca? Recordem que el salari mínim 
interprofessional està a 645,30 euros. 
 
Per tot el que hem exposat, la CUP ens plantegem quatre principis bàsics per les ordenances fiscals: 
1. Bonificacions per a les famílies més desafavorides en funció de la renda: el que anomenem una 
tarifació social integral. 
2. Augment de la progressivitat a les taxes i impostos: qui més té, més paga. 
3. Fer un procés d’informació pública i de participació que permeti als vilatans opinar, proposar i 
decidir quin model d’OOFF ha de regir la nostra vila. Les assemblees de zona, o de vila, són una bona 
eina per trencar les barreres entre la política institucional i la resta del poble.  
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. 
Respecte a la modificació de les ordenances que es proposa, anirem desgranant aquells aspectes que 
creiem més rellevants. 
 
IMPOSTOS 
1. IBI: aquest és l’impost més important de l’Ajuntament i que, per tant, condiciona els ingressos 
municipals. És un impost retributiu que paga qui té propietats, però se’n beneficia tothom. 
� Pensem que cal fer una bonificació del 50% als propietaris amb menys recursos de la vila. I per 
conèixer la necessitat només hi veiem una opció: disposar de la informació de la renda. Aquesta mesura 
sempre genera controvèrsies, atès que s’han de tractar dades de caire personal. Res d’estrany a 
l’administració. La proposta que fem la CUP és que aquesta opció es contempli i que qui accedeixi a 
utilitzar-la, doncs ho pugui fer. És normal que requerim la informació personal, per exemple de la renda. 
És una de les poques maneres que ens pot permetre ser imparcials a l’hora de bonificar. 
� 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 agràries que encara queden a la vila. Per poder aplicar aquesta 
bonificació entenem que la solució passa per declarar d’interès general el foment i desenvolupament de 
les activitats agrícoles de la vila. Entenem que contemplar aquesta bonificació, a partir de l’interès 
general, és una qüestió purament de voluntat política. I si aquesta mesura no es pot aplicar, tot i haver-
se fet a Blanes, doncs que els tècnics pertinents estudiïn l’encaix d’aquesta mesura a l’article 74.1 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. I si cal canviar el format, i que no sigui bonificació sinó 
subvenció, doncs demanem que es contempli al pressupost que al mes de desembre entrarà a ple. 



 
  
 
 
  

� 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. 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 pensem que cal  fer un clar toc 
d’atenció als còmplices del sistema i agents afavoridors de l’especulació sobre el territori basada en el 
maó. És per això que proposem redactar un Reglament de Pisos Buits així com fer un inventari dels 
habitatges buits de la vila, més enllà d’aquestes ordenances i amb l’objectiu d’augmentar el parc 
d’habitatges de lloguer; aquí cal recordar que en el ple de 20 de novembre de 2013 la CUP vam 
presentar una moció on es demanava exactament això; que aquesta moció es va aprovar per unanimitat 
i que un any més tard el més calent és a l’aigüera. I, alhora, demanem al govern municipal que faci passos 
endavant o, a banda que s’exigeixi un recàrrec als immobles d’ús residencial que es trobin buits, si algun 
propietari el vol mantenir buit, doncs cap problema: proposem un recàrrec del 50% de la quota de l’IBI 
per els habitatges que permanentment estan desocupats. I si el propietari és una entitat financera, el 
gravamen ha de ser d’un 100%. Com a vila i com a país no podem permetre que hi hagi habitatges buits 
i, alhora, gent que dormi al ras o en habitatges en condicions infrahumanes. 
� Un altre aspecte que també cal recordar i que suposa una pèrdua d'ingressos és el fet que 
l’empresa que gestiona les autopistes, ABERTIS, 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 practiques de connivència entre la justícia i el capital 
financer. 
� Hi ha un darrer aspecte de l’IBI on no estem d’acord i que és especialment remarcable. Pensem 
que haurien de ser susceptibles de rebre bonificacions, i en aquestes ordenances no es contemplen, 
perquè la llei d’hisendes espanyola a la qual estem subjectes no ho contempla, doncs no poden rebre 
bonificacions les famílies monoparentals, si es constata que aquestes per renda ho necessiten. Pensem 
que cal equiparar-les, a efectes de bonificacions, a les famílies nombroses.  
 
2. IAE: Respecte a l'IAE, que aquestes ordenances no modifiquen, volem recordar que amb 
un govern espanyol del PP aquest impost es va pràcticament eliminar, i això va suposar una forta 
davallada en els ingressos 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 fer-se 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, 
una. D’aquest impost en queda al marge ABERTIS i també MERCADONA. Ni amb això ens beneficiarà 
Mercadona! 
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.  
3. I respecte a l’ordenança número 4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), valorem positivament que quan hi hagi una dació en pagament 
al subjecte passiu, o sigui l’entitat hipotecària que, en definitiva, és una de les principals causes que 
porten a l’inquilí a tenir l’aigua al coll, assumeixi l’import de l’impost. No deixa de ser, malgrat tot, una 
mesura que no resol, però, el problema de fons, i és que moltes persones perden el seu habitatge que 
passa a mans d’entitats bancàries especuladores i sense escrúpols. Són entitats bancàries que acumulen 
molts pisos buits per poder especular. Les ordenances fiscals haurien de gravar amb un augment de l’IBI 
els pisos buits que estan en mans d’entitats bancàries. La llei estableix el recàrrec; el problema rau que 
no s’ha determinat què és exactament un pis buit. 
 
TAXES 
� Respecte a la taxa del cementiri municipal (OF8), pel que fa a l’ús del tanatori, hi haurà un 
augment del 3 per acabar assolint 287,19 euros. Aquest augment, així com nous preus per a noves taxes, 
ve donat perquè aquest servei és gestionat des d’una empresa externa podent-lo assumir el propi 
ajuntament. Altre cop, es constata que l’externalització de serveis dificulta poder exercir el control 
directe atès que els convenis, com passa ara en el cas concret del cementiri, condicionen el preu de la 
taxa que ara no podem modificar. 



 
  
 
 
  

� Sobre la taxa per la prestació del servei de residus municipals (OF12), l’any passat ja vam 
felicitar l’equip de govern per haver fet seva la proposta de la CUP que fa referència al fet que hi hagi 
bonificacions per aquelles persones que facin ús de la deixalleria municipal així com per qui pugui 
demostrar que utilitza l’autocompostatge per tractar les restes orgàniques de les deixalles. També veiem 
amb bons ulls que tota la tipologia de locals, comercials, també acabin tributant. 
� I lligat amb aquesta taxa, pensem, però, que aquesta genera un greuge comparatiu a l’hora 
d’equiparar el preu que un usuari particular ha de pagar per rebre aquest servei, que són 121 euros de 
preu base, 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, així com per l’ordenança 
número 7 que regula l’expedició de llicències pel mercat dels dissabtes, pensem que hagués estat 
interessant establir bonificacions de fins a un 50% per aquelles parades que venguin productes de 
proximitat o de quilòmetre 0, així com per aquelles que ofereixin productes sense la intervenció de cap 
intermediari. 
I respecte a la taxa16 un altre aspecte que sorprèn és que per fer un ús no lucratiu d’un espai municipal 
com pot ser alguna sala del Calisay, costi entre 20 i 40 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 al darrere, costi entre 50 i 110 
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. 
� Pel que fa a l’ordenança fiscal número 33 que fa referència al preu públic pel servei d’atenció 
domiciliària, no la compartim perquè defensem la concepció d’una sanitat pública moderna, identificable 
amb la ciutadania, en aquest cas amb qui té necessitats específiques d’atenció domiciliària, i amb les 
aspiracions universals de la salut de tots i totes les ciutadanes amb un servei d’atenció domiciliari 
equitatiu, gratuït i de qualitat. Des de la CUP denunciem que la crisi no pot ser l’excusa per carregar-se 
les millores aconseguides després de molts anys d’esforços i lluites; que els treballadors i treballadores 
d’aquest país no volem pagar els plats trencats per una mala gestió d’un servei públic, i el que encara 
menys volem fer és reforçar la concertació o privatització de la sanitat desmantellant la pública. És per 
aquests motius que des de la CUP no haguéssim regulat aquest preu públic. 
 
Feta aquesta declaració de principis, pensem que, malgrat tot, fer una tarifació social i que l’usuari pagui 
per trams en funció de la renda, és la solució menys dolenta. I aquí aprofitem per dir que si en aquesta 
ordenança es pot fer, doncs animem l’equip de govern perquè estudiï la possibilitat de fer-ho a altres 
impostos i taxes: l’IBI, les escombraries, però també el cementiri, els preus públics, per exemple de 
l’escola bressol, o la tarifa de les escombraries. Sens dubte, és una mesura política i, per tant, cal 
voluntat política. 
 
Per acabar, la CUP defensem amb aquesta intervenció una redistribució de la riquesa per contribuir a 
conquerir més quotes de justícia social. 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 15,4% d’arenyencs 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. 
I també caldrà trobar mecanismes per sanejar la política, per tornar a l’origen del terme i de la pràctica. 
Mecanismes per evitar que els gestors públics, els qui fem política a les institucions, esdevinguem 
exemples del que cal fer i no un mirall on s’hi reflecteix la màfia, l’evasió, l’extorsió o el fer l’egipci i 
mirar cap a l’altre costat. El que no pot ser és que qui toqui oli, les mans se n’unti, quan l’oli són els 
cèntims de tots plegats. Una manera de fer política que no rescati bancs i caixes amb els diners dels 
ciutadans; una política que no socialitzi les pèrdues i privatitzi els serveis públics; una política que no 
beneficiï el sector privat i que ja es comença a llepar els dits d’un pastís que es diu mútues de salut, plans 
de pensions, assistència privada, etc. 
 



 
  
 
 
  

Tampoc no ens estarem de dir que mentre ens estem trencant les banyes per aconseguir ingressos, 
l’estat ens fa pagar 2.323.342,48 EUROS d’unes sentències per una mala gestió d’antics responsables i 
tècnics de l’Ajuntament. 
 
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.  
 
Per tot plegat, la CUP manifestem el nostre desacord amb la proposta del govern municipal i és per això 
que no hi podem votar a favor. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria simple amb el sentit del vot 
següent: 
Vots a favor: 5 vots de CiU, 2 vots del PSC i 1 vot PP, 
Vots en contra: 1 vot de la CUP 
Vots d’abstenció: 3 vots d’ICV, 1 vot Bloc Municipal i 1vot d’ ERC 
 
S’absenten de la sessió la tinent d’alcalde Sra. Belen Quintero i el regidor Sr. David Caldeira. 
  
4.- Donar compte de l’informe de morositat del 3r trimestre de 2014.- 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
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, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. S’emet el present informe: 
 
ANTECEDENTS 
 
PRIMER- El que es disposa en el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats com a 
contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 
 
SEGON- S’acompanya l’annex A (pagaments realitzats en el trimestre), d’acord el compliment dels 
terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que inclou el nombre de pagaments i imports totals 
dels pagaments realitzats dins i  fora termini legal. 
 
TERCER- Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de l’Ajuntament, aquest 
informe s’ha de remetre als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i a   Tutela Financera. 
  
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
-Article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en els operacions comercials, modificat per l’article 33 de la Llei  11/2013, de 26 de juliol, de 
mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul de creixement i de creació de llocs de treball. 
 
- Llei 15/2010, de 5 de juliol , de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Els seu article 3 
modificar la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de contractes de Sector  
 
-Real Decret Legislatiu 3/2011, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
- ECO/1406/2011, d'1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 
d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
-RDL 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament al emprenedor i d’estímul del creixement i 
de la creació de lloc de treball. La seva Disposició Final sisena, que modifica el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre. 



 
  
 
 
  

 
CONCLUSIONS 
 
1) S’adjunta al present informe un llistat resum (pagaments realitzats en el Trimestre) 
corresponent al tercer trimestre 2014,  on es detallen els següents indicadors: 
 
1. Període mig de Pagament (PMP) que és l’indicador de dies promig que s’ha tardat a realitzar els 
pagaments, Des de la data de registre de factura fins  la data de materialització dels pagaments sent de 
42,88dies. 
 
2. Període mig de Pagament Excedit (PMPE)- és l’indicador de nombre de dies promig, que les 
operacions pagades fora de termini han excedit el termini legal, que en aquests trimestre ha estat de 
23,37 dies. 
 
 
2) S’adjunta al present informe el document que s’ha de trametre  a Tutela Financera, on es detalla 
el total de pagaments realitzats durant el tercer trimestre, sent de 1.283per un import global de 
2.249.348,75€ d’acord el detall següent: 
 

      Nombre Import % 
Pagaments realitzats durant el trimestre 
dins del termini legal 399 744.780,62 33,11 
Resta de pagaments 884        1.504.568,13 66,89 
Pagaments totals durant el trimestre 1.283 2.249.348,75 100 
Obligacions pendents en les quals s'estigui 
incomplint el termini legal a la data de 
tancament del trimestre natural 161 312.966,27  

 
3) En relació  al PMP del tercer trimestre  que és de 42,88 dies, cal tenir en compte que  aquesta 
dada esta determinada amb els criteris establerts a la Guia d’Elaboració dels Informes de Morositat  que 
el Ministeri d’Economia i Hisenda té exposat a la seva pàgina web. 
 
El càlcul del PMP es realitza a partir de la data de registre de factures, i aquesta data no esta adaptada a 
les darreres modificacions legislatives que resulten de conformitat amb la  Disposició Final Sisena del 
RDL 4/2013,de 22 de febrer, que modifica el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre, en què bàsicament preveu l’obligació de l’Administració de 
pagar el preu dins dels 30 dies següents a l’aprovació de les certificacions d’obra o documents que 
acreditin la conformitat amb el contracte de béns lliurats o serveis prestats. 
 
5.- Donar compte de l’informe sobre l’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària de la Llei orgànica 2/2012.- 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
Vist l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que la Intervenció de l’entitat local remetrà al Ple 
de l’entitat, per conducte de la presidència, informació de l’execució dels pressupostos i del moviment 
de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva 
situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi. 
 
Vistes les regles 105 i 106 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per 
Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, on s’estableixen l’elaboració i contingut de la informació 
periòdica per al Ple de la Corporació regulada a l’article 207 del TRLRHL esmentat. 
 
Vist l’article 42 è de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2014, on s’estableix que la 
Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’entitat per conducte de la presidència, per trimestres 



 
  
 
 
  

vençuts, informació sobre l’execució del pressupost de l’Ajuntament, del moviment de tresoreria per 
operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost. 
 
Vistos els Estats d’Execució del Pressupost i del moviment de la tresoreria elaborats per la Intervenció 
Municipal. 
 
És per tot això que es dona compte al Ple de la informació sobre l’execució del pressupost de 
l’Ajuntament i del moviment de la tresoreria referent al tercer trimestre de l’any 2014 d’acord amb els 
Estats que s’adjunten com Annex i d’ on es desprenen les següents dades: 
 
- Obligacions reconegudes netes a 30/09/2014  11.073.959,58  euros 
- Drets reconeguts nets a 30/09/2014             14.022.059,57  euros 
- Tresoreria a 30/09/2014 (pressupostari/no pr.)   5.532.825,99  euros 
 
6.- Donar compte de l’informe sobre l’estat d’execució del pressupost del 3r trimestre 
2014.- 
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
Atès que la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera, en 
endavant LOEPSF, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les 
Administracions Públiques, i per això resulta clau el rendiment de comptes i el control de la gestió 
econòmica per a contribuir a generar confiança en el correcte funcionament del sector públic. 
 
Vist que a l'article 6 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, es recull el principi de transparència i que les 
Administracions Públiques subministraran tota la informació necessària per al compliment de les 
disposicions d'aquesta llei.  
 
Considerant que el desenvolupament reglamentari a que es refereix l’esmentat article de la LOEPSF, l’ha 
realitzat el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, i en concret, sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació, s’ha recollit a 
l’article 16. 
 
Atès que els articles 14 i 16 de l’Ordre, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament 
d’informació de les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals, han entrat en vigor l’1 de gener 
de 2013, de conformitat amb la disposició transitòria única de l’Ordre. 
 
Considerant que de conformitat amb el regulat a l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, 
l’ajuntament ha complert amb l’obligació de remissió de subministrament de la informació trimestral 
corresponent al tercer trimestre de 2014, en temps i forma, el dia 31 d’octubre de 2014. Havent-se 
tramès la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través 
de la plataforma telemàtica habilitada a l’ ”Oficina Virtual de les Entitats Locals”. 
 
Atès que en quan a la necessitat de donar compte al Ple, el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, 
que desenvolupa la Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostària, establia en el seu article 16.2 l’obligatorietat 
d’emetre informe d’intervenció de compliment de l’objectiu d’estabilitat i donar compte al Ple en els 
supòsits dels expedients de determinades modificacions de crèdit. En l’actualitat amb l’entrada en vigor 
de la LOEPSF i l’Ordre Ministerial de desenvolupament sobre les obligacions de subministrament 
d’informació, segons contestació emesa per la Subdirecció General d’Estudis i Finançament de les 
Entitats Locals a pregunta de “Cosital Network”, la verificació del compliment dels objectius d’estabilitat 
i de la regla de la despesa no es requisit previ necessari per l’aprovació dels expedients de modificació, 
sinó que procedeix l’actualització trimestral de l’informe d’intervenció de compliment dels objectius a 
que es refereix l’Ordre HAP2105/2012. 
 
És per tot això que es dona compte al Ple de la informació del tercer trimestre de 2014 de l’execució 
pressupostària comunicada pel compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes 
a la Llei orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’acord amb els formularis 



 
  
 
 
  

remesos que s’adjunten com Annex i d’on es desprenen les següents dades en relació a les previsions 
d’evolució de les ORN i els DRN al tancament de l’exercici i als càlculs realitzats per l’acreditació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa: 
 
1) Resum classificació econòmica: 
 

Ejercicios 
cerrados

Previsione
s iniciales

(A) 
Estimación 
Previsione

s 
definitivas 
al final de 
ejercicio 

(1)

(B) 
Derechos 
Reconocid
os Netos 

(2)

Recaudaci
ón Liquida 

(2)

Recaudaci
ón Liquida 

(2)

Desviación 
(B)/(A)-1

1
Impuestos 
directos

2
Impuestos 
indirectos

3
Tasas y 
otros 
ingresos

4
Transferenci
as corrientes

5
Ingresos 
patrimoniale
s

6

Enajenación 
de 
inversiones 
reales

7
Transferenci
as de capital

8
Activos 
financieros

9
Pasivos 
financieros

Total Ingresos

Ejercicio Corriente

Estimación 
Derechos 
Reconocid
os Netos a 

31-12-
2014

INGRESOS

7.633.900,007.633.900,007.539.771,074.968.686,26369.797,78 7.700.047,77-0,01

50.000,00 50.000,00 14.157,83 -14.987,91 19.106,88 89.308,32 -0,72

4.133.544,054.139.186,053.533.446,012.434.596,87331.490,00 4.238.491,50-0,15

3.583.884,163.716.818,082.614.504,022.473.979,08148.328,63 3.543.522,89-0,30

253.220,00 253.220,00 297.000,60 157.262,23 17.516,09 297.000,60 0,17

7.328,73 1.741.823,3014.100,00 14.100,00 0,00 252.993,98 -0,99

25.000,00 3.117.894,438.417,05 3.052,53 12.206,76 12.493,29 -1,00

1.029.934,601.747.913,270,00 0,00 0,00 1.263.552,23-1,00

16.716.811,522.400.755,114.021.396,510.036.689,0898.446,14 17.397.410,5-3,96  
Ejercicios 
cerrados

Créditos 
iniciales

(A) 
Estimación 
Créditos 

definitivos 
al final de 
ejercicio 

(1)

(B) 
Obligacion

es 
Reconocid
as Netos 

(2)

Pagos 
Liquidos 

(2)

Pagos 
Liquidos 

(2)

Desviación 
(B)/(A)-1

1
Gastos de 
personal

2

Gastos en 
bienes 
corrientes y 
servicios

3
Gastos 
financieros

4
Transferenci
as corrientes

5

Fondo de 
contingencia 
y Otros 
imprevistos

6
Inversiones 
reales

7
Transferenci
as de capital

8
Activos 
financieros

9
Pasivos 
financieros

Total Gastos

Ejercicio Corriente
Estimación 
Obligacion

es 
Reconocid
as Netas a 

31-12-
2014

GASTOS

6.648.026,916.784.163,874.698.790,454.698.790,45121.236,86 6.615.330,61-0,31

6.874.708,767.253.350,884.498.731,334.484.772,761.064.246,596.718.553,36-0,38

234.646,15 182.646,15 122.323,98 122.323,98 0,00 159.196,83 -0,33

681.282,30 740.900,77 499.589,34 499.428,34 101.553,01 712.348,63 -0,33

999.938,23 6.042.120,62298.516,70 298.516,70 179.079,63 968.973,61 -0,95

29.996,37 32.861,50 3.000,00 3.000,00 836,60 29.595,13 -0,91

25.000,00 25.000,00 8.417,05 8.417,05 0,00 12.493,29 -0,66

1.223.212,821.339.711,34944.590,73 944.590,73 0,00 1.339.711,34-0,29

16.716.811,522.400.755,111.073.959,511.059.840,01.466.952,6916.556.202,8-4,12  
 



 
  
 
 
  

2) Informe actualitzat Evolució-Resultat Estabilitat Pressupostària Grup Administració Pública 
 

Ingreso Gasto Ajustes
Ajustes 

por
Capac./

Nec.

no financiero no financiero
propia 
Entidad

operacio
nes 

internas

Financ. 
Entidad

09-08-006-AA-000 Arenys de Mar 16.121.365,06 15.203.998,17 -519.882,76 0 397.484,13

Capacidad/Necesidad Financiación de 

la Corporación Local
397.484,13

Entidad

 
3 Informe actualitzat de compliment de la Regla de la Despesa 3n trimestre exercici 2014. 

Gasto 

computable
-2 Aumentos/ Gastos inversiones Límite de la Regla Gasto

Gasto computable 

Previsión Liquidación 
2014

Liquid.2013 (1)*(1+TRCPIB) disminuciones financieramente (5)=(2)+(3)+(4) -5

(GC2013)
I II (art. 12.4) sostenibles (4)

-1 Pto.2014

(IncNorm2014)
III

-3

09-08-006-AA-000 Arenys de Mar 13.901.438,38 14.109.959,96 0 0 14.109.959,96 14.099.959,95

Total de gasto computable 13.901.438,38 14.109.959,96 0 0 14.109.959,96 14.099.959,95

SI

NO

Seleccione una 
opción

Diferencia entre el "Límite de la Regla del 
Gasto" y el "Gasto computable Pto.2014" (6)-(5)

10.000,01

% incremento gasto computable 2014 s/ 2013 1,43

Entidad

¿Incumple la Corporación Local la regla de 

gasto en 2013?V

 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
  
Vist i plau                                                                    La secretària  
L’alcalde  
  
  
 
 
 
Estanislau Fors Garcia                                                 Catalina Victory Molné 


