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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Acta núm: 19/2015 
Caràcter:  Ordinari 
Data: 21 de desembre de 2015 
Hora que comença: 20.00 hores 
Hora que acaba: 21.08 hores 
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament 
 
PRESIDEIX 
 
Estanislau Fors Garcia, alcalde de la corporació 
 
REGIDORS ASSISTENTS 
 
Primer tinent d’alcalde: Xavier Masgrau Gonzàlez 
Segona tinent d’alcalde: Belén Quintero Aragon  
Tercera tinent d’alcalde: Soraya Real Iglesias 
Quart tinent d’alcalde: Joan Miquel Llodrà Nogueras 
Cinquena tinent d’alcalde: Viviana Pérez Clausen  
Susanna Mir Julià 
Annabel Moreno Nogué  
Laia Martín Romano 
Carles Sala Parra 
Joaquim Mas Ferré 
David Caldeira Bacardit 
Gerard Termes Serra 
Ramon M. Vinyes Vilà 
Jordi Muñiz Palmero 
Josep Manel Nogueras Iglesias 
Isabel Roig Casas 
 
ACTUA COM A SECRETARI 
 
Sergi Ribas Beltrán, secretari de la corporació i hi assisteix la interventora, Sra. Mònica 
González Serra. 
 
Com a qüestió prèvia l’alcalde, Sr. Fors, retira els punts números 5 i 6 de l’ordre del dia 
referents a “Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2016” i “Aprovació de la 
modificació de la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament d'Arenys de Mar per al 2016”, 
respectivament. 
 
Així mateix l’alcalde, Sr. Fors, sotmet a votació per urgència la incorporació de la proposta 
d’acord de l’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per a l’any 2016. 
 
Sotmesa aquesta incorporació d’urgència a votació, s’aprova per majoria absoluta i, en 
conseqüència, amb la majoria que preveu l'art. 103.3 de la refosa de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.  
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ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 5, 19 i 23 de 
novembre 2015. 
2.  Moció sobre la necessitat de la continuïtat d’un model de qualitat a l’Àrea  Bàsica de Salut 
d’Arenys de Mar. 
3. Donar compte de l’elecció del Sr. Estanislau Fors Garcia, alcalde d’Arenys de Mar, com a 
vocal del Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). 
4. Aprovació inicial de reconeixement extrajudicial de crèdit. 
5. Aprovació de l'acord de renovació econòmica de l'acord de complement de flexibilitat 
horària per atendre serveis extraordinaris per a l'exercici 2016. 
6. Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre el CCM i l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
per a la compra agregada del servei d’assessorament en mobilitat internacional per a joves. 
7. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de l'ACM-CCDL. 
8. Aprovació de la declaració de serveis essencials i prioritaris de l'Ajuntament d'Arenys de 
Mar. 
9. Declaració de compatibilitat de Rosa Maria Lema Rodríguez.  
10. Recuperació d'ofici del bé immoble municipal ubicat al c. Capellans, 37 d’Arenys de Mar. 
11. Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per a l’any 2016. 
12. Donar compte de l’informe sobre resolució de discrepàncies. 
13. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 1443/2015 al  1616/2015. 
14. Precs i preguntes. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L’alcalde, Sr. Fors,  obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
CELEBRADES ELS DIES 5, 19 I 23 DE NOVEMBRE 2015. 
 
Se sotmeten a aprovació els esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 5,19 i 
23 de novembre de 2015, distribuïdes als assistents juntament amb la convocatòria, que són  
aprovades, per unanimitat, sense cap esmena. 
 
2.  MOCIÓ SOBRE LA NECESSITAT  DE LA CONTINUÏTAT D’UN MODEL  DE 
QUALITAT  A L’ÀREA  BÀSICA DE SALUT D’ARENYS DE MAR. 
 
La Tinent d’alcalde Sra. Real, llegeix la següent moció: 
 
“1.Introducció 
 
Actualment, el CAP  d’Arenys de Mar presta servei d’urgències mèdiques a les poblacions de 
Sant Andreu de Llavaneres, Caldes d’Estrac, Sant Vicenç de Montalt, Arenys de Munt i Arenys 
de Mar. 
 
En total es disposa de dos metges durant les 24 hores i dues infermeres: una durant 24 hores i 
una altra durant 12 hores, a més d’ un zelador durant les 24 hores en els festius. Aquest equip  
atén un nucli poblacional que ascendeix a un total de 43.296 habitants. 
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L’equip està format per una sèrie de professionals molt qualificats i amb una llarga trajectòria 
en el camp de la salut, coneixedors de la població i de les seves necessitats sanitàries, amb 
accés a les dades mèdiques, curs clínic de les històries i evolució de cadascuna. A més, 
disposen de la possibilitat de donar continuïtat assistencial, programar visites, demanar 
analítiques, contactar amb els metges de referència i arribar al domicili del pacient amb 
rapidesa en cas d’urgència. 
 
2. Fets 
 
El passat 9 de desembre, responsables de l’Institut Català de la Salut van informar l’equip de 
govern que des de la Direcció del SAP Barcelonès Nord-Maresme s’havia  previst fer uns 
canvis en la plantilla amb l’argument d’una millora en l’eficiència del servei. 
 
Aquets canvis consisteixen a disminuir l’horari d’atenció de 12h a 3h (quedaria només com a 
reforç) d’una de les dues  infermeres  que treballen en el torn de  dia d’atenció continuada, aixi 
com a prescindir d’un dels dos metge de nit per potenciar un servei d’atenció  domiciliària des 
de Mataró que abastaria 11 pobles. 
 
Creiem fermament que aquests canvis comportaran un greuge directe als usuaris i a l’eficiència 
del servei de la nostra Àrea Bàsica, alhora que considerem l’acció innecessària  i perjudicial per 
a la nostra vila i per al conjunt de poblacions que també es veuran afectades. 
 
3.Proposta de Resolució. Acords:  
 
1.És per tot això que tots els grups que formem part d’aquest consistori, exigim de manera 
contundent que es tiri enrere la proposta de canvi que ens afecta i que es doni continuïtat al 
servei tal com s’està prestant  fins al dia d’avui. 
 
2. Participar en els actes programats per al proper 29 de desembre i mobilitzar la vila perquè 
també hi participi.  
 
3. Coordinar amb les poblacions afectades accions insitucionals per reivindicar la continuïtat 
del servei.  
 
4. Comunicar a l’ICS, a la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Maresme, i als 
ajuntaments de les poblacions afectades aquesta proposta de resolució.  
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
3. DONAR COMPTE DE L’ELECCIÓ DEL SR. ESTANISLAU FORS GARCIA,  
ALCALDE D’ARENYS DE MAR, COM A VOCAL DEL COMITÈ EXECUTIU DE 
LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (FMC) 
 
L’alcalde, Sr. Fors, dóna compte de la certificació emesa pel Sr. Juan Ignacio Soto Valle, secretari 
general de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC),  que diu: 
 
 “Que de conformitat amb l’acta de proclamació, votació i elecció emesa per la Mesa de 
l’Assemblea de l’FMC, el Sr. Estanislau Fors Garcia, alcalde de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, ha 
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estat elegit vocal del Comitè Executiu de l’FMC amb els drets i les obligacions que es deriven 
dels vigents Estatuts reguladors d’aquesta entitat. D’acord amb aquests estatuts, aquesta elecció 
no comporta la percepció de retribució en concepte de sou per a l’exercici del càrrec”. 
 
4. APROVACIÓ INICIAL DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT. 
 
El tinent d’alcalde Sr. Masgrau dóna compte d’aquest informe: 
 
“Vistes les factures corresponents al reconeixement extrajudicial de crèdit de l’exercici 2015 
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 2015 a 
factures del 2015 que no es podien 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’informe de la Intervenció número 148/2015.  
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
ÚNIC-. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 4/2015 amb 
càrrec al pressupost de l’exercici 2015 per import de 47.838,84 euros, que conté la següent 
relació de factures, autoritzant, disposant i reconeixent les obligacions (ADO) de les despeses 
que es detallen: 
 
 
Número registre Data registre Número factura NIF/CIF Nom tercer Text Aplicació Descripció Import

F/2015/4163 20/10/2015 Emit- 2 B66205014 SUN MUSIC BCN, S.L. Organitzacio, produccio, promocio i acte inaugural Expo ""Canet Rock 1975-2015"" a Arenys de Mar10/3340/22609 ACTIVITATS CULTURALS ALCALDIA 35.000,00

F/2015/3947 12/10/2015 Emit- 24 B60763166 IMPREMTA PONS RIBOT, S.L. 200 cartells A3 color, paper 100 grams, TROBADA VIDA CREIXENT - ALCALDIA10/9120/22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA ALCALDIA 108,90

F/2015/3997 14/10/2015 2 G65134744 ASSOCIACIO DE PUBILLATGE ARENYENC REPRESENTACIÓ DEL POBLE EN EL CERTAMEN I PROCLAMACIO DE LA PUBILLA I HEREU DE CATALUNYA 2015-ALCALDIA10/9120/22601 PROTOCOL ALCALDIA 475,00

F/2015/4140 08/10/2015 156 38840074C BARANGE I VERDAGUER, ARNAU ARNAU BARANGE- BEGUDES CALAMARENYS-ALCALDIA 10/9120/22601 PROTOCOL ALCALDIA 788,26

F/2015/4261 27/10/2015 006 77105847A ALSINA ROIG, EDUARD (PASTISSERIA ALSINA) 19.80 kg DE COQUETES D'ARENYS PEL BRINDIS S ZENON- ALCALDIA 10/9120/22601 PROTOCOL ALCALDIA 474,00

F/2015/4275 26/10/2015 01/2015 G65134744 ASSOCIACIO DE PUBILLATGE ARENYENC AGRUP PUBILLES I HEREUS ARENYS DE MAR- REPRESENTACIO DEL POBLE ARENYS EN EL CERTAMEN DEL MARESME10/9120/22601 PROTOCOL ALCALDIA 479,00

F/2015/4291 20/10/2015 61CR 38837640R VIVES GIMENEZ, DESIDERI (CA LA PAULINA) DESIDERI VIVES- CA LA PAULINA- ACTIVITAT GENT GRAN/CALAMARENYS 10/9120/22601 PROTOCOL ALCALDIA 169,90

F/2015/4304 23/10/2015 000009 77099361A PIÑERO TORRENT Mª ASSUMPCIO - L' ESBÓÇ - ASSUMPCIO PIÑERO- MARC PEL CUADRE OBSEQUI AUTERIVE-ALCALDIA 10/9120/22601 PROTOCOL ALCALDIA 121,40

F/2015/4305 23/10/2015 27CR 38837640R VIVES GIMENEZ, DESIDERI (CA LA PAULINA) CA LA PAULINA- PLATS GOTS COBERTS TOVALLONS I ESTOVALLES-CALAMARENYS- ALCALDIA10/9120/22601 PROTOCOL ALCALDIA 255,08

F/2015/4113 16/10/2015 0000017132 B64981343 ABANIK PRODUCCIONES, S.L.U. MUNTATGE I DESMUNTATGE TAULES I LLOGUER COPES PLATS  CALAMARENYS AL CALISAY- ALCALDIA10/9120/22601 PROTOCOL ALCALDIA 2.217,69

F/2015/4171 20/10/2015 7 G64788417 GRUP DE RECREACIO HISTORICA"" EJERCITO DE EBRO"" RECREACIÓ HISTÒRICA 11 D'OCTUBRE- ALCALDIA 10/9120/22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA ALCALDIA 400,00

F/2015/4311 02/11/2015 2015073 B65937047 SMARTVTELEVISION, S.L. PER LA GRAVACIÓ, EDICIÓ I DIFUSSIÓ PER MARTV DELS ACTES DELS MES OCTUBRE/15- ALCALDIA10/9120/22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA ALCALDIA 1.815,00

F/2015/3936 09/10/2015 FE15321182505399 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. C.ENERGIA IND VALLDEGATA DE 05/08/2015  AL 01/09/15 ( CUPS ES0031408493550001KT0F)- V PUBL40/1650/22100 ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT 160,72

F/2015/4361 29/10/2015 4/2015 77613075N MIQUEL CALVO JORDI JORDI MIQUEL CALVO- ESTUDI I CONFECCIO DE PLANOLS PEL PLA AUTOPROTECCIO DE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT40/1510/22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SSTT 242,00

F/2015/4376 02/11/2015 2015053 35110918S CORBERO  PASQUAL DANIEL - TRANSCORRE DANIEL CORBERO-SERVEI D'OBERTURA I TANCAMENT DE PARCS- OCTUBRE 40/1710/22799 ALTRE TREBALLS ALTRES EMPRESES PARCS I JARDINS363,00

F/2015/3002 10/08/2015 Rect- 7 A59090787 GOMEZ-BAREA, S.A. GOMEZ-BAREA-CAMBIO CONTAINERS 50/1623/22700 RECICLATGE ESCOMBRARIES BRIGADA 118,80

F/2015/3715 28/09/2015 22632015A100025082 A08146367 SOREA, S.A. CÀNON AIGUA ACA - JOSEP LLIMONA B SN CEMENTIRI - 3ER TRIMESTRE 2015- BRIGADA50/1535/20900 CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA 33,53

F/2015/3933 09/10/2015 Emit- 127540 A59090787 GOMEZ-BAREA, S.A. CAMBIO CONTAINERS ESCOMBRADORA 02-14-15-21-25-30/09-BRIGADA 50/1623/22700 RECICLATGE ESCOMBRARIES BRIGADA 2.934,74

F/2015/3934 09/10/2015 Emit- 127541 A59090787 GOMEZ-BAREA, S.A. CAMBIO CONTAINERS RESTES VEGETALS 14/09- BRIGADA 50/1623/22700 RECICLATGE ESCOMBRARIES BRIGADA 280,14

F/2015/3935 09/10/2015 Emit- 127542 A59090787 GOMEZ-BAREA, S.A. CAMBIO CONTAINERS AV DELS PINS 21-23/09- BRIGADA 50/1623/22700 RECICLATGE ESCOMBRARIES BRIGADA 129,80

F/2015/4170 20/10/2015 72 B66434267 ARIDS SYNERA S.L.U. Compra de 2 sacs de sorra de Santa Coloma  per la Plaça Lloveres. / Big-bag sorra de Santa Coloma- BRIGADA50/1533/21000 MANTENIMENT VIA PUBLICA BRIGADA 76,23

F/2015/4234 22/10/2015 13 B63581938 SORRIMAT, S.L. MATERIAL PALETES ALB 1217 FRA 318 ARQUETA I TAPA PVC ALB 1177/1202 - BRIGADA50/1533/21000 MANTENIMENT VIA PUBLICA BRIGADA 105,89

F/2015/4244 22/10/2015 14 B63581938 SORRIMAT, S.L. MATERIAL PALETES ALB 1374 S/ FRA. Nº 359- BRIGADA 50/1533/21000 MANTENIMENT VIA PUBLICA BRIGADA 85,35

F/2015/4260 26/10/2015 73 B66434267 ARIDS SYNERA S.L.U. Carrega i transport d'estatua de Cinc Roses a Cementiri. / Iveco grua - BRIGADA50/1533/21000 MANTENIMENT VIA PUBLICA BRIGADA 128,56

F/2015/4322 04/11/2015 155654 A17125394 ARIDOS BOFILL, S.A. SERVEI BOMBAMENT - BRIGADA 50/1533/21000 MANTENIMENT VIA PUBLICA BRIGADA 396,88

F/2015/4705 13/11/2015 152615 38803049W RIERA BASELA, JOSEP -TALLER MODERNO- TALLER MODERN- ESCOMBRETA NETEJAVIDRES 50/1535/21400 MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA 21,39

F/2015/4706 13/11/2015 152614 38803049W RIERA BASELA, JOSEP -TALLER MODERNO- TALLER MODERN- COIXINET DE RODA+CANVIAR COIXINETS DE RODA- 5462FTD50/1535/21400 MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA 158,75

F/2015/4707 13/11/2015 152617 38803049W RIERA BASELA, JOSEP -TALLER MODERNO- TALLER MODERN- REVISIO ITV+ITV- 2472FTK 50/1535/21400 MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA 298,83

TOTAL 47.838,84 
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La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix:  
 
“Abans d'iniciar la nostra intervenció en aquest punt de l'ordre del dia, volem mostrar la 
nostra perplexitat per les maneres com s'ha produït la retirada dels dos punts cabdals a l'ordre 
del dia d'avui com són l'aprovació del pressupost i la relació de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament. Amb una trista nota a les 2 del migdia, enviada per correu electrònic des del 
Servei de Premsa dient que «el Govern Municipal entén que ambdós punts han de portar-se a 
votació amb el consens suficient i emplaça els grups a l'oposició a seguir treballant plegats en 
els següents dies en una proposta que gaudeixi de la majoria necessària per aprovar el 
pressupost». 
 
Comentar sobre això, que el grup municipal d'ICV va entregar al Govern i a tots els grups 
municipals un document amb més de 25 propostes al pressupost, i que a hores d'ara, no ha 
rebut cap mena de retorn per part del Govern. 
 
Aquest document el trobareu publicat a les xarxes socials, i en tot cas, havent fet la feina, si 
que volem demanar respecte al Govern, i almenys que ens doni resposta a les nostres 
propostes constructives. 
 
Dit això, iniciem la nostra intervenció al punt que ara sí que pertoca. 
 
Quan dimecres passat a la Comissió Informativa ens van presentar la proposta d'acord per al 
reconeixement extrajudicial de crèdit, el nostre grup ho va entendre com un calaix de sastre 
per aprovar abans d'acabar l'any un seguit de factures que no tenien consignació, amb càrrec al 
pressupost d'aquest any que tanquem. 
 
Per responsabilitat entenem que qui ha fet la feina, o ha lliurat els subministraments, l'ha de 
cobrar i per tant caldria reconèixer les obligacions. Però per responsabilitat també, no podem 
donar llum verda al gruix de les factures, perquè n'hi ha algunes que les veiem inacceptables i 
que faríem un flac favor a la transparència i al bon govern si decidíssim tancar els ulls i deixar-
les passar. 
 
Per aquest motiu vàrem proposar que avui es portés a Ple el seguit de factures referents a 
manteniment, reciclatge, cànons i d'altres que es podien aprovar sense problema, i que se'ns 
detallés més a fons, les que al nostre entendre no eren justificades i patien de problemes a 
l'hora de la contractació. 
 
Per exemple, el pagament d'una factura a la productora del Canet Rock per un import de 
35.000 euros, encara que se'ns digui que hi ha una subvenció de la Diputació per la mateixa 
quantitat. Tenim massa dubtes sobre si les coses s'han fet com calia per poder-ho deixar 
passar sense interpel·lar les maneres, ni l'informe concloent contrari al seu pagament per part 
del departament d'Intervenció. 
 
N'hi ha d'altres de protocol i publicitat i propaganda d'Alcaldia que tampoc no veiem clar que 
s'hagin d'imputar directament a Alcaldia, quan hi ha la via clara de subvenció per a entitats com 
és el cas de les factures del pubillatge o del Calamarenys, i regidories específiques que 
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gestionen aquests temes. Ha de quedar clara quina és la via legal de relació entre l'Ajuntament i 
les entitats promotores. 
 
Volem fer explícita referència també a una factura de 1.800 euros a un canal privat de TV de la 
comarca, com és Smart TV de Premià de Mar, per l'enregistrament de publireportatges per 
dir-ho d'alguna manera, que no veiem justificada, i que es va repetint més rere més. 
 
Per aquests motius, i tal com hem comentat, si haguessin desglossat aquestes factures en dos 
blocs, tal com els vam proposar, votaríem favorablement a un si i l'altre no. 
 
No ha estat d'aquesta manera, i tal com ho vam fer a la Comissió Informativa de dimecres 
passat, hi votarem en contra, i esperem que les tornin a presentar en condicions. Creiem, com 
dèiem, que els industrials, les entitats o les empreses han de cobrar per la feina feta, però un 
reconeixement extrajudicial de crèdit no pot ser un colador sense forats de les factures, i 
compromisos adquirits per l'alcalde.” 
 
El regidor Sr. Vinyes, en representació del grup municipal del PSC, manifesta que els preocupa 
que aquestes factures refleteixen que no s’ha seguit la tramitació correcta, i diu que si les 
aproven seran també  coresponsables d’autoritzar un pagament que s’ha fet malament, però si 
no les aprovem els poden demanar interessos de demora. En tot cas, s’hauria de demanar 
responsabilitat als funcionaris que incompleixen la normativa.  
 
El regidor Sr. Termes, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta literalment el 
que segueix: 
 
Respecte a aquest punt ja avancem que la CUP, en principi, hi votarem en contra. Perquè com 
a membres d'aquest consistori som responsables que la Hisenda de l'Ajuntament sigui 
ordenada. Cadascun dels 17 membres d'aquesta taula tenim la responsabilitat que ens pertoca 
pel càrrec que ocupem. En el cas dels membres del govern, la responsabilitat màxima recau 
sobre l'alcalde per tenir la potestat d'autoritzar despeses, i sobre el regidor d'Hisenda per ser 
l'encarregat que els números encaixin. Però també de la resta del govern, que més enllà 
d'ocupar-vos de la vostra àrea, pel fet de ser membres del mateix equip en sou coresponsables 
i heu de donar la cara per tot el que feu com a govern. 
 
I respecte als que estem a l’oposició, tenim la responsabilitat de fer de contrapès, de vetllar 
perquè el govern faci la feina ben feta i seguint les normes establertes. I també tenim l'encàrrec 
de fer valer la nostra veu perquè, cal recordar-ho, aquest govern només representa la voluntat 
de 4 de cada 10 arenyencs. 
 
I en aquest sentit, la CUP sempre hem tingut la mà estesa per ajudar el govern amb propostes i 
esperit col·laborador, però a l'altra banda de la taula ens trobem un govern que o bé està 
completament sobrepassat per les seves funcions o bé esquiva el nostre potencial. 
 
I aquí ve la nostra queixa: NECESSITEM EINES. I això vol dir que la informació que rebem sigui 
completa, ordenada i, sobretot, a temps. 
 
I aquest és el primer argument del nostre vot en contra: tard, molt tard. Perquè qui ens 
escolta se'n faci el càrrec, a menys de 24 hores de la Comissió informativa vam rebre la 
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documentació d'aquest reconeixement extrajudicial de crèdit, la memòria definitiva del 
pressupost i les bases d'execució, en total 76 pàgines. Tard, massa tard. 
 
I el segon argument: necessitem explicacions. L'informe d'Intervenció d'aquest reconeixement 
extrajudicial de crèdit ve a dir que la meitat de les factures reconegudes, que sumen 43.500€ 
dels 47.800€ totals, tenen algun tipus d'irregularitat administrativa, però que s'han de pagar 
perquè, al cap i a la fi, qui fa una feina té tot el dret a cobrar-la. On són aquestes explicacions? 
 
I dit això, quin tipus de col·laboració creuen que podem oferir en aquestes condicions? 
La CUP tenim molt clar que: 
 
1. Les factures s'han de pagar. 
2. La responsabilitat de pagar-les és del govern, que és qui ha contret el deute. 
3. El govern té el deure (si més no moral) d'informar els regidors de l’oposició de totes 
les accions irregulars, siguin per imprevistos o pel motiu que siguin, però a més a més, en 
aquest cas el govern necessita alguns vots de l’oposició per resoldre les seves irregularitats. 
4. L'oposició tenim el deure de fiscalitzar aquestes irregularitats i destriar les que són 
fruit d'imprevistos, de la improvisació, o en el cas més greu, de frau si fos el cas. I, evidentment, 
prendre mesures. 
 
Per això, apel·lant al nostre esperit col·laborador, donem l’oportunitat a aquest govern que 
capgirem el sentit del nostre vot si ARA I AQUÍ ens donen explicacions satisfactòries a aquests 
dubtes: 
 
• Respecte a la factura de l'exposició i concert del Canet Rock, per què no es va fer un 
contracte tenint en compte que la llei ho exigia? I per què es procedeix a fer el pagament ara 
via reconeixement extrajudicial si aquesta activitat està 100% subvencionada per la Diputació? 
Quan es va rebre la subvenció? 
 
• Respecte a les factures de despeses relacionades amb la trobada de Vida Creixent, els 
actes del pubillatge i el Calamarenys. L'Ajuntament no consta com a organitzador d'aquestes 
activitats ni tampoc s'han vehiculat aquestes despeses via subvencions. Tenint en compte que 
tant el pubillatge com el Calamarenys són activitats periòdiques, quan pensen regularitzar 
aquestes col·laboracions? 
 
• Respecte a les factures de l'empresa Gómez-Barea SA, quan pensen obrir un concurs 
de contractació pública tal com estableix la llei?” 
 
La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta que votaran en 
contra, que ja ho havien anunciat a la Comissió Informativa, on tots els grups de l’oposició van 
demanar que no es portés a Ple aquest punt. Diu que a proposta de la CUP, i la resta de grups 
s’hi van sumar, van demanar que se’ls hi donessin explicacions en què s’havien gastat aquests 
diners i perquè s’havien fet aquests procediments irregulars i donar, així, una oportunitat per 
poder canviar el sentit del seu vot, explicacions que no han rebut. 
 
Manifesta que ERC, entén molt bé, que hi ha despeses que s’hagin de pagar com la del Taller 
Modern perquè s’ha de reparar una escombradora, o els materials dels paletes, perquè són 
imprevistos, el que no entén són les maneres de fer d’aquest govern, el clientelisme, al seu 
parer i manifesta que el que més els va esparverar d’aquest reconeixement extrajudicial de 
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crèdit són els 35.000 euros del Canet Rock. Ens va sorprendre i vam demanar explicacions, les 
paraules del Sr. Alcalde que els organitzadors compensarien fent uns concerts a la Platja 
d’Arenys amb unes primeres espases i aquests es van fer a la Riera i sense primeres espases i 
l’assistència va ser molt minsa. Ens ha costat 35.000 euros i el més greu és que l’alcalde ens va 
dir que ho pagarien els organitzadors del Canet Rock. No ha estat així i han hagut de buscar 
una subvenció, on no hi ha hagut publicitat, ni pública concurrència, ni igualtat. Una subvenció 
donada a dit. Una contractació del Canet Rock per 35.00 euros, un procediment que estableix 
la Llei de contractació del sector públic, avui en dia, Sr. Alcalde i govern en Ple no estem en 
condicions de saltar-nos la llei., ni molt menys per aquestes quantitats. 
 
Vam preguntar si els organitzadors del Canet Rock havien pagat les taxes d’una ordenança que 
és va aprovar bàsicament pel Canet Rock i el regidor d’Hisenda ens va respondre que sí i 
l’endemà vam rebre un correu de la interventora que ens deia que no s’havien satisfet. 
 
Sobre el Calamarenys, tots estem d’acord que s’ha de fer, però fem-ho bé; ara per ara ho ha 
estat fent una entitat privada, però tot ho paga l’Ajuntament. L’any passat vam comprar la 
paella, ja famosa, aquest any més de 7.000 euros, si ho hem de pagar tot, organitzem-ho 
nosaltres i així no haurem de pagar el sopar dels voluntaris, ho contractarem a qui vulguem 
com a càtering. Fem-ho bé. 
 
Sobre les Pubilles, perquè hem de pagar els desplaçament de les pubilles i no el d’altres entitats 
de la nostra localitat com el Geganters.... i hem de pagar sempre el desplaçament i el sopar de 
les pubilles, els seus familiars i els hereus. 
 
Sobre Vida Creixent, vam preguntar qui eren a la Comissió Informativa, pel seu 
desconeixement, i és tracta d’una organització cristiana de Girona, a qui se li van haver de 
pagar més de 1.500 euros, i  que van venir un dia a Arenys, sense que cap arenyenc en formi 
part. No entenem el perquè. 
 
Igual que la companya Isabel Roig sobre Smart TV, una televisió privada de Premià de Mar, amb 
uns continguts que posaria en dubte si són adients a qualsevol altre televisió.  Posats a pagar 
perquè no Mataró TV o al Maresme TV, ja sé que li fan moltes entrevistes, però busquis una 
altra manera de promocionar-se que no les hagi de pagar el poble. 
 
Sobre altres factures del reconeixement extrajudicial de crèdit, el que em sorprèn, per una 
altra qüestió, és que no les conforme cap tècnic. Aquestes factures només estan conformades 
per l’alcalde i cap tècnic. Ho han preguntat a Intervenció i no han rebut cap resposta. Creuen 
que l’oposició no en són responsables, no ens en facin, El seu grup no ho accepta, ells no en 
són responsables. Això és la Casa del Poble, això és l’Ajuntament que està regit per unes lleis 
d’obligat compliment, i més els càrrecs electes, nosaltres tenim la moralitat, l’ètica i l’obligació 
de complir aquestes lleis, nosaltres més que ningú. 
 
No hem rebut cap mena d’explicació, ens sap molt greu pels proveïdors, però no ens sentim 
responsables, vostès hauran de donar explicacions. En un ajuntament no es poden fer les coses 
amb arbitrarietat, s’han de fer rigorosament. ERC estarà per ajudar-los, no per treure’ls-hi les 
castanyes del foc quan ho fan malament. Ja ho vam fer amb les ordenances del 2016,  que es 
varen aprovar amb la bona voluntat del grups de l’oposició. No podem acceptar la manca de 
rigorositat, no votarem a favor, no votarem a favor de res que no compleixi la legalitat. 
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L’alcalde Sr. Fors,  diu  que aquest Ajuntament no ha fet res no legal o il·legal, i que mai no 
s’havia donat tanta informació. 
 
La regidora Sra. Roig respon que els papers que els van donar eren dels pressupostos del 2015 
i no van poder presentar les propostes fins a tenir tota la documentació. En relació amb el  
reconeixement extrajudicial,  les entitats han  d’acollir-se a  les convocatòries de subvencions 
que fa l’Ajuntament i pel que fa la subvenció del Canet Rock diu que l’alcalde l’ha comparat 
amb l’Any Espriu i no té res a veure; aquests eren uns actes promoguts per l’Ajuntament  i el 
Canet Rock és una productora privada i el que han de fer és pagar les taxes. 
 
El regidor Sr. Vinyes diu que si l’aproven en són coresponsables i si no l’aproven són 
coresponsables dels interessos, perquè a la curta o a la llarga aquestes factures s’han de pagar 
si s’ha fet la feina. Proposa que es torni a portar al Ple amb els següents punts: obrir expedient  
a la persona o servei per no haver sigut prou diligent amb aquestes factures i obrir expedient 
de contractació. 
 
El regidor Sr. Termes diu que està d’acord amb la Sra. Isabel Roig. La informació que els van 
donar no servia, era del pressupost del 2015. Si tenen la informació a temps podran aportar 
propostes. Respecte al reconeixement, diu que no qüestionen si s’ha de pagar o no, el que 
demanem és que se’ls justifiquin aquestes irregularitats administratives. 
 
L’alcalde, Sr. Fors, diu que totes les inversions que aquest govern ha presentat per al 2016 són 
dins el PAM 2011-2016. 
 
La regidora Sra. Martin diu que els van dir que l’Ajuntament de Canet havia rebut una 
subvenció per al Canet Rock 2015, que ho han preguntat i els han dit que per a l’any 2015 no 
ha rebut cap subvenció, sinó que era per justificar factures pendents. 
 
L’alcalde, Sr. Fors, diu que hi va anar amb el regidor de l’Ajuntament de Canet i els van donar 
una subvenció a l’Ajuntament d’Arenys de Mar i al de Canet, que si aquest ha fet servir la 
subvenció per pagar altres despeses pendents,  això ja no ho sap. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, obté el sentit del vot següent: 
 
Vots a favor:  6 vots de JxA i 1 vot del PP 
Vots en contra: 4 vots d’ERC, 2 vots de la CUP, 2 vots del PSC, 1 vot de CiU i 1 vot  d’ICV 
 
En conseqüència, no havent obtingut el quòrum legalment exigible de majoria 
simple, la present proposta no s’aprova. 
 
5. APROVACIÓ DE L'ACORD DE RENOVACIÓ ECONÒMICA DE L'ACORD DE 
COMPLEMENT DE FLEXIBILITAT HORÀRIA PER ATENDRE SERVEIS 
EXTRAORDINARIS PER A L'EXERCICI 2016. 
 
La tinent d’alcalde Sra.  Quintero dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
“Resum dels Fets 
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Primer.- Per acord del Ple d’aquest Ajuntament, de data 26 de setembre de 2012, es va 
acordar assignar un complement de disponibilitat/flexibilitat horària al col·lectiu de la Policia 
Local, en els termes següents: 
 
“1. Aprovar un complement de dedicació per disponibilitat en règim de flexibilitat horària, per 
atendre serveis extraordinaris per al col·lectiu dels agents, caporals i sergents de la Policia 
Local, d’acord amb el següent: 
 
La prefectura podrà disposar de 100h del còmput anual dels membres del col·lectiu de la 
Policia Local que s’afegeixin a l’acord, per cobrir els serveis no planificats al quadrant anual o 
mensual, que es retribuiran en concepte de flexibilitat horària/disponibilitat per atendre serveis 
extraordinaris, en la quantia que s’especifica per a cada categoria: 
 
CATEGORIA COMPLEMENT MENSUAL COMPLEMENT ANUAL PREU HORA 

FLEXIBILITAT 
 
Inspector       400                4.800         48,00 
Sergent                             300                                     3.600                             36,00 
Caporal                 240                                     2.880                            28,80 
Agent                             210                                     2.520                      25,20 
Agent interí                 150                                     1.800                             18,00 
 
El complement de disponibilitat haurà de figurar a la nòmina, diferenciat del complement 
específic. És incompatible amb la percepció d’altres complements econòmics i també amb la 
compensació en temps de descans pels mateixos fets.   
 
Aquest acord serà renovable anualment el dia 1 de gener de forma automàtica llevat que 
qualsevol de les parts ho denunciï abans del dia 1 de desembre anterior. 
 
Qualsevol membre de la Policia Local que vulgui adherir-se o donar-se de baixa en l’acord, ho 
haurà de manifestar per escrit al cap de la Policial Local abans del dia 20 de novembre de l’any 
anterior al període en qüestió. 
 
Pel que fa a l’any 2012, el nombre d’hores a disposició serà de 50 i el complement mensual 
s’abonarà a partir de la nòmina d’agost. 
 
2. Establir les següents condicions per al nomenament dels serveis i la percepció del 
complement de disponibilitat/flexibilitat horària: 
 
No es podran nomenar aquests serveis en els períodes de vacances, llevat que sigui d’acord 
amb el consentiment de l’interessat o interessada.  
 
El membre de la Policia Local que per qualsevol causa injustificada no acudeixi a un servei 
nomenat en aplicació d’aquesta disponibilitat/flexibilitat o no hi romangui en tot l’horari previst, 
causarà baixa en la percepció del dit complement en tot el període que resti per acabar l’any. 
La mera indisposició física sense baixa mèdica s’entendrà com a baixa injustificada. 
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Les úniques limitacions per nomenar aquests serveis són el no superar 16 hores de servei 
continuat i comunicar-ho amb 24 hores d’antelació, llevat d’acord amb l’interessat o 
interessada, dins dels límits legals”. 
 
Segon.- Per part de la regidora delegada de l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Esports, Sra. M. 
Belén Quintero Aragón, s’ha tramès acord de renovació econòmica de l’acord de complement 
de flexibilitat horària per atendre serveis extraordinaris per a l’exercici 2016, el qual es 
transcriu a continuació:  
 
“RENOVACIÓ ECONÒMICA DE L’ACORD DE COMPLEMENT DE FLEXIBILITAT 
HORÀRIA PER ATENDRE SERVEIS EXTRAORDINARIS PER A L’EXERCICI 2016 
 
L’any 2012, els representats sindicals de la plantilla de la Policia Local d’Arenys de Mar i els 
representants de l’Ajuntament d’Arenys de Mar van signar un acord de condicions laborals i 
econòmiques per regular la disponibilitat de 100 hores del còmput anual dels membres que 
s’afegeixin a l’acord, per cobrir els serveis no planificats al quadrant anual o mensual, a canvi 
d’un complement mensual de flexibilitat horària per atendre serveis extraordinaris. 
 
Les condicions establien que aquell acord seria renovable anualment el dia 1 de gener de forma 
automàtica llevat que qualsevol de les parts ho denunciés abans del dia 1 de desembre 
anterior. A data de 2015, aquelles condicions no han estat renovades. 
 
L’any 2014, l’alcalde ens va prometre, per iniciativa pròpia, i coneixedor de l’esforç assumit 
pels agents, que renovaria les condicions econòmiques d’aquell acord. 
 
És per aquest motiu que els representants de la plantilla de la Policia Local, apel·lant a la 
iniciativa de l‘alcalde, creuen convenient renovar les condicions econòmiques d’aquell acord i, a 
aquest efecte, presenten la següent graella en la qual queden reflectides les noves condicions, 
que seran d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2016: 
 

 
CATEGORIA 

Complement 
mensual 2012 

Complement 
anual 2012 

Complement 
mensual 2016 

Complement 
anual 2016 

Sergent Cap  300 3600 360 4320 

Sergent  
Sotscap  300 3600 740 8880 

Caporal 240 2880 290 3480 

Agent 210 2520 250 3000 

Agent interí 150 1800 180 2160 

 
Als anteriors antecedents són d’aplicació els següents  

 
Fonaments de Dret: 
 
Les retribucions del personal al servei de les Corporacions Locals les trobem a l’article 93 i 
següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  
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Pel que fa a la normativa catalana, el règim retributiu dels funcionaris locals es troba recollit en 
els articles 160 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de Personal al Servei de les Entitats Locals. Aquests preceptes regulen les retribucions dels 
funcionaris, diferenciant entre bàsiques i complementàries i enumerant els diferents conceptes 
que les componen, si bé en els mateixos termes que la legislació bàsica estatal. 
 
Atès que d’acord amb el que determinen els art. 165 i 169 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, el complement específic és el que ha de retribuir el grau de dedicació i els factors de 
penositat. 
 
Atès que la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals per a l’any 2016, estableix 
en l’article 19, apartats segon i setè, el següent: 
 
“Segon. L'any 2016, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran 
experimentar un increment global superior a l'1 per cent respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2015, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel 
que fa a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix.” 
 
“Setè. El que s’ha disposat en els apartats anteriors s’ha d’entendre sense perjudici de les 
adequacions retributives de caràcter singular i excepcional que resultin imprescindibles per al 
contingut del lloc de treball, per la variació d’efectius assignats a cada programa o pel grau 
d’objectius fixats.” 
 
Atès que de conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de 26 de setembre de 2012 
sobre la flexibilitat del col·lectiu de la Policia Local, aquest serà renovable anualment el dia 1 de 
gener i que cal adaptar els continguts a les noves necessitats i serveis a prestar, les quals s’han 
incrementat notablement com a conseqüència de l’increment de les activitats municipals que 
s’estan realitzant. 
 
Vist l'informe conjunt i de caràcter desfavorable emès pel secretari i per la interventora de la 
corporació en data 9 de desembre de 2015. 
 
Atès que és competència del Ple la fixació de les retribucions complementàries, en virtut del 
que disposa l’art 22.2.i de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i l’art. 
52.2.j del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
És per això que es proposa  l’adopció dels següents acords per part del Ple municipal: 
 
Primer.- Aprovar l’acord de renovació econòmica de l’acord de complement de flexibilitat 
horària per atendre serveis extraordinaris per a l’exercici 2016, transcrit a la part expositiva 
del present acord. 
 
Segon.- Aprovar la modificació de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar en el sentit d’incorporar les quantitats que figuren en l’acord de renovació econòmica 
del complement de flexibilitat horària i que substitueixen les vigents fins al moment, de 
conformitat amb el document annex al present acord. 
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Tercer.- Notificar aquest acord als empleats de la Policia Local, així com al Comitè d’Empresa 
i a la Junta de Personal amb la corresponent instrucció dels recursos que contra aquest poden 
interposar-se i comunicar-ho a Serveis Econòmics”. 
 
La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix:  
 
“Des de grup municipal d'ICV enteníem que també calia haver retirat aquest punt de l'ordre 
del dia atés que fa referència a la modificació de la relació dels llocs de treball de l'Ajuntament 
d'Arenys de Mar que fa unes hores ha retirat de l'ordre del dia el govern municipal. 
 
Hem entès les explicacions que ens ha donat el secretari a la Junta de Portaveus que hem dut a 
terme abans del Ple, i ens abstindrem a la proposta entenent la necessitat de la reivindicació 
del col·lectiu, i la farem tot i l'informe conjunt emès pel secretari i per la interventora de la 
corporació, perquè tenim la certesa que la regidora de Governació, tal com ens ha aclarit, es 
posa ja en marxa a treballar per adequar-ne la situació.” 
 
El regidor Sr. Vinyes, en representació del grup municipal del PSC, diu que segons l’informe 
tècnic hi hauria una altra manera de fer-ho i el que demanem és que es  faci d’aquesta altra 
manera, com seria amb el complement específic d’una valoració. 
 
El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta literalment el 
que segueix: 
 
“Respecte al punt que es porta a votació, el grup municipal de la CUP pensem que certament, 
és una millora per a la vila, i també per a l’estabilitat horària dels agents del cos ja que milloren 
la situació de la Policia municipal, als quals reconeixem la seva feina i implicació. Ara bé, és una 
aprovació a l’estil de feta la llei, feta la trampa atès que, com ens recorden alguns decrets del 
govern espanyol, no es pot augmentar la massa salarial del cos, o sigui el cost anual de les 
nòmines del cos, i que està previst al pressupost. 
 
Caldrà, doncs, que, perquè hi hagi un control exhaustiu, a final d’any, coincidint amb el debat 
de pressupostos, demanem a la regidora que avanci una planificació sobre aquelles actuacions 
que es preveuen excepcionals i que requereixen ampliar el dispositiu. Algunes són previsibles 
(Cavalcada, Sant Zenon i Sant Roc, etc.). Sobre aquestes podem quantificar el cost, amb temps 
de repòs o diners, que suposa per a les arques municipals. És cert, però, que sempre hi 
podrien haver imprevistos, però se suposa que serien una minoria. 
 
El sentit del vot de la CUP serà l’abstenció.” 
 
La regidora Sra. Moreno manifesta que en aquest punt nosaltres també ens abstindrem i més 
amb els informes desfavorables dels tècnics; entenem que és una situació que s’ha d’arreglar i 
agraïm les explicacions de la regidora de Governació. Per responsabilitat ens abstindrem i 
esperem que el proper any 2016 aconseguim arreglar la situació i que aquest proper any no 
ens trobem aquesta situació.  
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Sotmesa aquesta proposta a votació s’ha aprovat amb el sentit del vot següent: 
 
Vots a favor:  6 vots de JxA i 1 vot del PP 
Vots d’abstenció: 4 vots d’ERC, 2 vots de la CUP, 1 vot de CiU i 1 vot  d’ICV 
Vots en contra: 2 vots del PSC 
 
6. APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CCM I 
L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR PER A LA COMPRA AGREGADA DEL 
SERVEI D’ASSESSORAMENT EN MOBILITAT INTERNACIONAL PER A JOVES. 
 
La regidora Sra. Mir dóna compte d’aquesta proposta d’acord: 
 
“Vist que des del Consell Comarcal del Maresme es planteja la possibilitat d’agregar la 
demanda de determinats subministraments i serveis dels municipis del territori del Maresme 
amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental. 
 
Vist que en aquest moment està previst des del Consell Comarcal promoure per a tots els 
ajuntaments del territori del Maresme la compra agregada del servei d’assessorament en 
mobilitat internacional per a joves. 
 
Vist que el Servei Comarcal de Joventut impulsa, entre d’altres, el projecte “Gestió i 
dinamització de serveis i equipaments de joventut” que preveu facilitar suport als ajuntaments 
per millorar i ampliar els recursos que els serveis i equipaments juvenils posen a l’abast dels 
joves a través de la cooperació amb els ajuntaments, l’impuls de projectes mancomunats i la 
coordinació, en l’àmbit supramunicipal, d’accions adreçades a joves. 
 
Vist que en el marc d’aquest projecte comarcal, d’acord amb la normativa vigent, i, a demanda 
dels ajuntaments de la comarca, el Servei Comarcal de Joventut del Maresme, ve realitzant des 
de l’any 2013 la gestió de la contractació agregada del Servei d’assessoria i suport en mobilitat 
internacional per a joves. 
 
Vist que la via d’articular les relacions entre el Consell Comarcal i els ajuntaments, per assolir 
els interessos comuns, i, com una tècnica adequada de cooperació entre les diverses 
administracions publiques és el conveni, i per tal de formalitzar i poder procedir a la gestió 
d’aquesta compra agregada mitjançant el procediment de l’encàrrec de gestió, el Servei 
Comarcal de Joventut ha elaborat una proposta de model de conveni que així ho recull, 
conjuntament amb la resta de compromisos que assumeix cadascuna de les parts. 
 
Atès que els articles 203, 204 i 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
reconeixen la possibilitat d’acords entre les corporacions locals, per dur a terme sistemes 
d’adquisició centralitzada. 
 
Atesos els articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de règim local, 303 
a 311 del Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, 9 i 15 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques del 
procediment administratiu comú i 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que reconeix a les administracions 
locals atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes 
d’interès comú mitjançant la figura de la comanda de gestió. 
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Vist l’informe conjunt del secretari de la corporació i de la interventora de data 11 de 
desembre de 2015, relatiu a la compra centralitzada del municipi  d’Arenys de Mar. 
 
De conformitat amb els articles 22.2.1 i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
 
PROPOSO al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la compra agregada del servei d’assessorament en 
mobilitat internacional per a joves que s’acompanya com a ANNEX al present acord i en forma 
part a tots els efectes legals oportuns. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde,  Sr. Estanislau Fors Garcia, per subscriure l’esmentat conveni a què fa 
referència el punt primer, en representació d’aquesta corporació. 
 
Tercer.- Autoritzar una despesa prevista per a l’execució del contracte del servei 
d’assessorament en mobilitat internacional per a joves durant el període d’1 de gener de 2016 
a 31 de desembre de 2017 per import màxim de 1.341,56 euros IVA inclòs, a càrrec de la 
partida número 71337122706 del pressupost municipal de cada exercici, d’acord amb el 
següent detall:  
 

Any Total  
2016 670,78 
2017 670,78 

 
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme amb la instrucció dels 
recursos que contra aquest poden interposar-se.” 
 
El regidor Sr. Termes, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta literalment el 
que segueix: 
 
“Sobre aquest punt, a la CUP ja ens sembla bé. L’entenem, però, com una solució temporal: el 
jovent no troba feina ni condicions acadèmiques favorables en l’àmbit universitari i se 
l’assessora a l’hora de trobar alternatives a l’estranger. 
 
Entenem, des de la nostra perspectiva, que emigrar és una opció que a ningú agrada, però que 
a hores d’ara molta gent s’ha plantejat. Fins aquí, se segueix el manual dels processos 
migratoris, tal com va passar als anys 80 i 90 del segle passat amb els immigrants que van 
arribar al nostre país. La gent bona i capacitada és la primera de marxar. 
 
I per acabar, esperem que el recurs serveixi per ajudar, però també seria interessant que 
recordés a aquests joves, que el seu país sempre els esperarà amb els braços oberts. Que 
esperem que sigui temporal l’estada a l’estranger. I ho esperem perquè, al capdavall, només fan 
que evidenciar tot un seguit de mancances que tenim; això és: fruit de la greu crisi econòmica, 
social i política que els Països Catalans estem patint, no podem garantir, i això és greu, un futur 
digne. Són la generació parèntesi: viuran pitjor que els seus pares i, també, pitjor que els seus 
fills. Res per alegrar-nos, doncs. 
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Atès que han de marxar, si més no, recordem-los que, com més aviat millor, tornin. Som un 
país que requerirem de totes les mans i els cervells possibles per encarar els nous escenaris 
que ens aportarà la independència. Per això, la fuga de talents i mans qualificades, ens debilita i 
ens empobreix. Sens dubte, cal explicar que esperem que sigui una sortida temporal; que sense 
ells poc futur podrem construir.” 
 
La regidora Laia Martin, manifesta que el Servei de Mobilitat Internacional de Maresme no està 
orientat a ajudar als joves a que trobin feina a l’estranger per un llarg període, sinó amb 
estades curtes perquè adquireixin experiències; diu que al principi sí que es va orientar a 
períodes més llarg però es va reorientar perquè siguin períodes curts. 
 
La regidora Sra. Mir diu que bàsicament l’objectiu inicial d’aquest projecte era el de trobar 
feina, però ara com ara s’ha reorientat a estades curtes, intercanvis o camps d’ajuda.  
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per unanimitat i, per tant, amb el 
quòrum legalment exigible de majoria absoluta. 
 
7. ADHESIÓ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L'ACM-CCDL. 
 
El tinent d’alcalde Sr.  Masgrau dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
“ANTECEDENTS 
 
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM) 
decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies a l’hora de poder 
contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir eren de, 
com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala; i 
l’estalvi de procediment, assolint l’optimització de les estructures locals, amb escurçament  dels 
terminis en el procediment administratiu.   
 
Fou amb aquests antecedents que l’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de naturalesa 
voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals. Els ens consorciats són els consells comarcals del Pla 
de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i 
Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El 
CCDL per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la 
modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació centralitzada, 
configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de donar servei als ens locals 
de Catalunya.  Aquest sistema es basa en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats 
autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents 
acords. 
 
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà constituir 
una central de contractació d’acord amb la previsió legal de la Llei reguladora de les bases del 
règim local  (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la disposició addicional 5a per la 
Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de 
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contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè 
Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.  
 
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa l’obligació d’efectuar cap, 
algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del CCDL, 
podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la 
legislació de contractació pública.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió a sistemes externs de 
contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres 
entitats locals mitjançant els corresponents acords. 
 
2. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.  
 
3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local 
(LRSAL). 
 
4.  Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre 
de 2014. 
 
5. Article 22.2.q) i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de règim local i 
DA 2ª del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (en endavant TRLCSP) pel que fa a l’adhesió a sistemes de 
contractació centralitzada i a les competències dels ajuntaments. 
 
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, es 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1. Acordar l’adhesió de l’Ajuntament d’Arenys de Mar al sistema d’adquisició centralitzada de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL 
en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits per aquest i amb les empreses 
adjudicatàries.  
 
2.  Facultar l’alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui formalitzar tots 
aquells documents que siguin necessaris per a l’efectivitat del present acord, permetent 
l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central de contractació 
formalitzi. 
 
3. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
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Sotmesa aquesta proposta a votació s’ha aprovat, amb el quòrum legalment 
exigible de majoria absoluta, amb el sentit del vot següent: 
 
Vots a favor:  6 vots de JxA, 4 vots d’ERC, 2 vots del PSC, 1 vot de CiU, 1 vot d’ICV i 1 vot 
del PP 
Vots d’abstenció: 2 vots de la CUP 
 
8. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS I 
PRIORITARIS DE L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR. 
 
El tinent d’alcalde Sr.  Masgrau dóna compte d’aquesta proposta d’acord: 
 
“Identificació de l'Expedient 
 
Expedient 2015/463  relatiu a Aprovació de la declaració de serveis essencials i prioritaris de 
l'Ajuntament d'Arenys de Mar  
 
ANTECEDENTS  
 
El Reial decret-llei 20/2011 de mesures urgents en matèria pressupostaria, tributària i financera 
per a la correcció del dèficit públic i les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat, fins 
l’actual Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos per a l’any 2016, determinen en els seus 
articles 3 i 20 respectivament i amb relació a l’oferta pública d’ocupació o un altre instrument 
similar de gestió de la provisió de necessitats de personal,  que no es procedirà a la 
contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de 
funcionaris interins llevat de casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables 
que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris 
o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. En l’esmentada normativa també 
es determina el caràcter bàsic d’aquests articles. 
 
Per això, aquest Ajuntament, en sessió plenària celebrada el darrer 25 de març de 2015, va 
aprovar els serveis que es consideraven essencials i prioritaris amb la finalitat de donar 
cobertura a la contractació de personal derivada dels plans d’ocupació subvencionats per la 
Diputació de Barcelona. 
 
Examinades les necessitats reals del municipi s’estima convenient revisar aquell acord per tal de 
donar resposta a les noves necessitats prioritàries i essencials detectades. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 21. Dos de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de  pressupostos generals de l’Estat per 
a l’any 2015, estableix, amb caràcter bàsic, que durant l’any 2015 no es procedirà a la 
contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de 
funcionaris interins llevat de casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables 
que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris 
o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
L’article 20. Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2016, estableix el mateix i amb caràcter bàsic, durant l’any 2016. 
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Per tant, les condicions que el legislador estableix són: 
 

a) Existència d’una necessitat que no es pugui ajornar. 
b) Que la necessitat afecti una funció que es consideri prioritària o que afecti el 

funcionament dels serveis públics essencials. 
 
La normativa bàsica no estableix una definició de servei o sector prioritari o essencial, de 
forma que aquesta qüestió haurà de ser determinada discrecionalment. 
 
D’entrada, cal entendre referides totes aquelles necessitats públiques que requereixin d’una 
actuació preferent sobre les altres, o sense les quals l’Administració no podria prestar amb les 
degudes garanties els serveis públics a què està obligada per imperatiu legal. 
 
La definició de servei públic essencial referida a l’àmbit local ha de venir delimitada, 
conseqüentment, per les competències que els municipis han de prestar per mandat del 
legislador. 
 
En aquest sentit, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), en 
la redacció donada per l’art. 1.8 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, disposa en el seu art. 25.2 que el municipi exercirà en tot 
cas com competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats 
Autònomes, en les següents matèries: 
 

a)Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del 
Patrimoni històric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de 
sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació. 
b)Medi Ambient urbà: en particulars, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i 
protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes. 
c)Abastament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals. 
d)Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat. 
e)Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones 
en situació de risc d’exclusió social. 
f)Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis. 
g)Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà. 
h)Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local. 
i)Fires, abastaments, mercats, llotges i comerç ambulant. 
j)Protecció de la salubritat pública. 
k)Cementiris i activitats funeràries. 
l)Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure. 
m)Promoció de la cultura i equipaments culturals. 
n)Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i cooperar amb les 
Administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per a la 
construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis 
de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o 
d’educació especial. 
o) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i 
sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions. 
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Les competències municipals en les matèries enunciades es determinaran per llei, havent 
d’avaluar la conveniència de la implantació dels serveis locals d’acord amb els principis de 
descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera. 
 
L’art. 26 de la LBRL, en la redacció donada per l’art. 1.9 de la llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, estableix que els municipis hauran de 
prestar, en tot cas, els serveis següents: 
 

a)En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, 
subministrament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i 
pavimentació de les vies públiques. 
b)En els municipis amb població superior als cinc mil habitants, a més: parc públic, 
biblioteca pública i tractament de residus. 
c)En els municipis amb població superior a vint mil habitants, a més: protecció civil, 
avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a les 
persones en situació de risc o exclusió  social, prevenció i extinció d’incendis i 
instal·lacions esportives d’ús públic. 
d)En els municipis de població superior a cinquanta mil habitants, a més: transport 
col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà. 

 
Sens perjudici de les competències que els puguin ser delegades per l’Estat i la Comunitat 
Autònoma, en els termes de l’art. 27 de la LBRL, en la redacció donada per l’art. 1.10 de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
També cal tenir en compte l’article 92.bis LRBRL que disposa quines són les funcions públiques 
necessàries a totes les corporacions locals, d’acord amb el qual són funcions públiques 
necessàries en totes les corporacions locals, la responsabilitat administrativa de les quals està 
reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal: 
 

- La de secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu. 
- El control i la fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària 

i la comptabilitat, tresoreria o recaptació. 
  
En aquest marc, l’Estat i la Generalitat han reglamentat les possibilitats de nomenar o 
contractar en funció de la causalitat de la necessitat i del respectiu àmbit organitzatiu, cosa que 
també ha de poder fer aquesta corporació fent ús de la seva potestat organitzativa i del principi 
d’autonomia local. 
 
L’article 8.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, estableix: “Com a administracions públiques 
corresponen als ens locals territorials de Catalunya, en l'àmbit de llurs competències i en els 
termes establerts per la legislació de règim local, les potestats següents: a) La reglamentària i la 
d'autoorganització, […], i c) La de programació o de planificació”. 
 
Considerant, que l’aplicació a l’Ajuntament d’Arenys de Mar del que estableix la Llei 48/2015, 
de 29 d’octubre,  i la Llei 36/2014 de 26 de desembre de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2016 i 2015 respectivament, en referència a la determinació dels sectors, funcions i 
categories professionals prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials, 
ho pot reglamentar el mateix Ajuntament fent ús de la potestat organitzativa i del principi 
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d’autonomia local que estableixen els articles 137 i 140 de la Constitució espanyola, la Carta 
europea d’autonomia local de 15 d’octubre de 1985 i ratificada per Instrument de 20 de gener 
de 1988 i el Títol I de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
De conformitat amb la proposta elaborada pel regidor de l’Àrea de Territori i Règim Intern, de 
data 10 de desembre de 2015 i vist l’informe emès per la cap de Recursos Humans l’11 de 
desembre de 2015. 
 
PROPOSO al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer. Declarar serveis públics essencials de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, als efectes 
previstos per l’article 3 del Reial Decret Llei 20/2011,  l’article 21.Dos de la Llei 36/2014, de 26 
de desembre de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015,  l’article 20 de la Llei 
48/2015, de 29 d’octubre, pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, així com futures 
lleis de pressupostos que segueixin contenint la limitació esmentada, els següents: 
 

1. Tota activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims i obligatoris 
enunciats a l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, bàsica de règim local: enllumenat 
públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable, 
clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques, parcs i 
biblioteques públiques i tractament de residus. 
 

2. L’ordenació i control del trànsit en les vies urbanes. 
 

3. L’atenció d’urgències i emergències de tot tipus. 
 

4. El control sanitari del medi ambient; d’indústries, activitats i serveis, transports, sorolls i 
vibracions, d’edificis, de cementiris i de policia sanitària mortuòria. 
 

5. L’actualització, revisió i custòdia del padró municipal. 
 

6. La funció de fe pública i assessorament legal preceptiu. 
 

7. La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i 
pressupostària. 
 

8. Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
 

9. Els serveis territorials d’ordenació i tramitació d’obra pública, atorgament de llicències, 
inspecció, disciplina i sancions. 
 

10. Les Escoles Municipals (vigilància i manteniment). 
 

11. Els Serveis Socials vinculats a prestacions garantides en desenvolupament de l’article 25 
de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 

 
12. Unitats amb dotació unipersonal. 

 
Respecte a aquests serveis, tindran la consideració d’essencial les categories i funcions que es 
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considerin necessàries per garantir la seva prestació, amb les dotacions de personal 
estrictament imprescindibles per dur-los a terme. 
 
Segon. Declarar prioritàries les següents àrees o sectors, amb relació a les categories i 
funcions que es considerin necessàries per a garantir les funcions essencials atribuïdes a 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar: 
 

1. Serveis de suport i assistència als òrgans de govern de la Corporació. 
 

2. Serveis de seguretat corporativa. 
 

3. Serveis de contractació administrativa, logística i informàtica. 
 

4. Serveis de recursos humans i organització. 
 

5. Serveis de suport i defensa jurídica. 
 

6. Serveis d’atenció al ciutadà, arxiu i registre de documentació. 
 

7. Serveis de tramitació i gestió electrònica de procediments administratius. 
 

8. Serveis d'intervenció administrativa, atorgament de llicències, d’inspecció i altres de 
control preventiu. 
 

9. Serveis de manteniment d’instal·lacions i equipaments públics. 
 

10. Serveis d’atenció a les persones: esports, educació, joventut i gent gran. 
 

11. Serveis d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a 
persones en situació o risc d’exclusió social. 

 
Tercer. Establir les següents directrius que regiran la cobertura de necessitats de personal: 
 
Les necessitats de personal que es generin durant l’exercici 2015 i posteriors, s’atendran, de 
forma prioritària, amb personal propi de la corporació, i a través dels sistemes legalment 
previstos de provisió de llocs de treball i mobilitat interna. A més dels sistemes de provisió 
definitiva, podrà tenir-se en consideració l’assignació provisional de llocs de treball mitjançant 
expedients d’adscripció provisional,  atribució temporal de funcions i comissions de servei en el 
cas de funcionaris de carrera i de mobilitat o modificació de les condicions de treball en el cas 
del personal laboral. 

 
No es procedirà al nomenament de funcionaris interins ni a la contractació de personal laboral 
temporal, llevat que es tracti d’un supòsit urgent i que no es pugui ajornar. Aquesta excepció 
s’aplicarà només amb relació als serveis, funcions i categories que la corporació ha determinat 
com a prioritaris o essencials. En qualsevol cas, tindran la durada estrictament necessària. 
 
Quart. Establir que en el cas que sobrevingui durant el 2015 o anys posteriors la necessitat 
urgent i inajornable de dur a terme d’altres contractacions temporals o nomenaments interins 
per cobrir llocs de treball, funcions o sectors que es considerin prioritaris i que no figurin en 
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els apartats anteriors del present acord, es podran determinar aquests mitjançant la mateixa 
resolució d’Alcaldia de la contractació o del nomenament prèvia motivació a través d’informe 
justificatiu del responsable de l’àrea corresponent, el qual haurà de figurar a l’expedient. 
 
Cinquè. Deixar sense efecte els anteriors acords sobre serveis essencials i prioritaris aprovats 
pel Ple d’aquest Ajuntament en data 25 de març de 2015. 
 
Sisè.- Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.” 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació s’ha aprovat amb el sentit del vot següent: 
 
Vots a favor:  6 vots de JxA, 2 vots del PSC i 1 vot del PP 
Vots d’abstenció: 4 vots d’ERC, 2 vots de la CUP, 1 vot de CiU i 1 vot d’ICV 
 
9. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE ROSA MARIA LEMA RODRÍGUEZ.  
 
El tinent d’alcalde Sr.  Masgrau dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
Fets  
 
La Sra. Rosa Maria Lema Rodríguez, funcionària d’aquest Ajuntament, administrativa, del grup 
C1, mitjançant instància de data de registre d’entrada 10/11/15, núm. 11495 i declaració  
d’activitats en el model normalitzat de la mateixa data, ha sol.licitat que es declari la 
compatibilitat entre el seu lloc de treball i una segona activitat privada per compte d’altri.  
 
En la seva declaració manifesta que exercirà l’activitat privada de manera esporàdica, durant les 
seves hores lliures i caps de setmana, com a extra d’anuncis i pel.licules.  
 
El lloc de treball que ocupa la Sra. Rosa Maria Lema en aquest Ajuntament no té assignat el 
factor d’incompatibilitat ni el de dedicació exclusiva o similar. 
 
Raonaments Jurídics 
 
Els  articles 11 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques i 11 i concordants de la Llei 21/1987, de 26 
de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de Catalunya 
estableixen limitacions a l’exercici d’activitats privades. 
 
Els articles 329 en relació amb l’article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableixen la possibilitat de 
reconeixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la suma de les 
jornades de l’activitat pública principal i de les activitats privades, no superi la jornada ordinària 
establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària amb 
l’exercici de les activitats. 
 
L’article 22 de la Llei 21/1987 d’incompatibilitats esmentada estableix que la competència per 
fer les declaracions de compatibilitat correspon al Ple de la corporació. 
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Vist l’informe de la cap de RRHH i Organització de 4 de desembre de 2015. 
 
És per això que, proposo al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Autoritzar la Sra. Rosa Maria Lema Rodríguez, empleada en règim funcionarial d’aquest 
Ajuntament, administrativa, del grup C1, la compatibilitat entre el seu lloc de treball i una 
segona activitat privada per compte d’altri, de manera esporàdica, durant les seves hores lliures 
i caps de setmana, com a extra d’anuncis i pel.licules, amb estricte compliment de la normativa 
sobre incompatibilitats. 
 
2.- Determinar que aquesta autorització de compatibilitat amb activitat privada atorgada resti 
sense efecte en els supòsits següents: 
 
c) Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, llicència, 

permís, ajuda finacera o control de l’entitat local en què presti els seus serveis el personal. 
d) Quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o 

servei a què estigui adscrit el personal. 
e) Quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la 

presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local i quan la suma de les 
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada superi la jornada ordinària de 
la corporació incrementada en un 50%. 

f) La pertinença a consells d’administració o òrgans rectors d’empreses o entitats privades si 
l’activitat d’aquestes està directament relacionada amb les que realitzi en la dependència, 
servei o organisme en què presti els seus serveis en l’entitat local. 

g) La realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu 
compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els assumptes en 
què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d’intervenir per 
raó del lloc públic. 

h) L’exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concesionàries, contratistes 
d’obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb 
participació o aval de l’entitat local, sigui quina sigui la configuració jurídica d’aquelles. 

i) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es refereix 
l’apartat f). 

j) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d’interessos de particulars 
davant l’entitat local o dels seus organismes. 

k) Quan s’ocupin llocs de treball que comportin la percepció d’un complement específic pel 
factor d’incompatibilitat o per un concepte equiparable de conformitat amb el que disposa 
l’article 14 de la llei 21/1987 de 26 de novembre sobre incomplatibilitats del personal al 
servei de l’Administració Pública. 

 
3.- Determinar l’obligació de la Sra. Rosa Maria Lema Rodríguez de posar en coneixement 
d’aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de l’activitat 
declarada, així com quant al règim de cotitzacions. 
 
4.- Notificar aquest acord a la Sra. Rosa Maria Lema Rodríguez, amb la corresponent 
instrucció dels recursos que contra aquest poden interposar-se. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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10. RECUPERACIÓ D'OFICI DEL BÉ IMMOBLE MUNICIPAL UBICAT AL C. 
CAPELLANS, 37 D’ARENYS DE MAR. 
 
El tinent d’alcalde Sr.  Masgrau dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
“Atès que la Policia Local va informar a aquesta Alcaldia del fet de l'ocupació per part del Sr. 
Juan Antonio Abad Marcuello i de la Sra. Patricia Font Cervera del bé immoble patrimonial 
municipal ubicat al carrer Capellans, número 37 d’aquest municipi amb data 24 de setembre de 
2015. 
 
Atès que d’acord amb l’article 148 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, en l’expedient contradictori cal donar audiència als 
interessats i acreditar que l’Ajuntament es troba en possessió administrativa del bé i que n’ha 
estat despullat. 
 
Atès que consta acreditada en l’expedient la inscripció d’aquest bé immoble a l’inventari de 
béns immobles municipal, que per Decret d’Alcaldia1447/2015 de 9 de novembre, es va 
procedir a incoar expedient de recuperació d’ofici atorgant un termini d’audiència als 
interessats als efectes de presentació de les al·legacions que tinguessin per convenients. 
 
Atès que en data 10 de desembre, han estat presentades al·legacions per part del Sr. Juan 
Antonio Abad Marcuello, fora del termini atorgat a aquest efecte que va finalitzar el dia 2 de 
desembre de 2015, però que a més les al·legacions que formula no poden ser acceptades tal 
com manifesta l’informe emès per la TAG d’Assumptes Generals que es transcriu a continuació: 
 
En data 6 d’octubre de 2015, la Policia Local va comunicar a la Secretaria municipal, mitjançant correu 
electrònic, l’ocupació d’un immoble de propietat municipal, ubicat al c. Capellans, número 37 d’Arenys 
de Mar, adjuntant la incidència policial en la qual es va procedir a la identificació dels usurpadors com 
a Sr. Juan Antonio Abad Marcuello i Sra. Patricia Font Cervera. 
 
Per Decret d’Alcaldia de data 5 de novembre de 2015, fent ús de la potestat de recuperació d’ofici 
reconeguda pels articles 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i 8.1.e) del DL 
2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, s’incoà expedient per a la recuperació d’ofici del bé immoble patrimonial municipal ubicat al 
carrer Capellans, número 37 d’Arenys de Mar. 
 
En l’expedient instruït ha resultat acreditada la plena propietat municipal sobre l’esmentat immoble, 
que consta inscrit a l’Inventari general de béns de la corporació. Així mateix, ha resultat acreditat en 
l’expedient que l’Ajuntament ha ostentat la possessió administrativa immediata de l’immoble fins al dia 
22 de setembre de 2015, moment en què se’n va veure privat per l’ocupació realitzada pel Sr. Juan 
Antonio Abad Marcuello i la Sra. Patricia Font Cervera. 
 
En data 18 de novembre es notificà al Sr. Abad i a la Sra. Font el Decret 1447/2015 de 9 de 
novembre, pel qual se’ls atorgà termini d’audiència, el qual va finir el dia 2 de desembre sense que els 
interessats hagin efectuat al·legacions. 
 
Atès que en data 10 de desembre actual el Sr. Abad Marcuello ha presentat escrit d’al·legacions, les 
quals a més que han estat presentades fora de termini, tampoc podrien  ser acceptades pels motius 
següents: 
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• En relació amb la seva situació econòmica personal i la de la seva cònjuge, si la situació ho 
requereix, cal que es dirigeixi als Serveis Socials de l’Ajuntament, on l’atendran i l’ajudaran a 
trobar la millor solució possible a la seva problemàtica personal. 

• El contracte d’arrendament de l’habitatge amb la Sra. Marcuello va finir de forma voluntària 
l’any 2012. En relació amb els anys que el Sr. Abad menciona que hi va ser empadronat, no 
justifica una nova ocupació sense autorització ni contracte. 

• Respecte de la sol·licitud de subscriure contracte d’arrendament respecte d’aquest bé 
immoble, en tot cas caldrà que sigui objecte d’un expedient, atès que l’actual és de 
recuperació d’ofici del bé en qüestió. Retornada la possessió d’aquest bé, si escau, caldrà que 
sigui incoat nou expedient per procedir al seu arrendament. 

 
Atès que l’interessat no té cap títol legitimador de la seva possessió, de la qual ha privat l’Ajuntament 
fa menys d’un any, la corporació està facultada per recuperar d’ofici la possessió de l’immoble, d’acord 
amb l’article 227 de DL 2/2003, mitjançant l’adopció del corresponent acord plenari (atès que la 
competència està atribuïda al Ple municipal per l’article 229 del mateix DL 2/2003), en la qual 
s’ordenarà a l’usurpador que cessi en la seva actuació i deixi a la lliure disposició de l’Ajuntament el bé 
ocupat. 
 
En el cas que aquesta ordre no sigui atesa, l’Ajuntament està facultat, segons l’article 150 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per utilitzar 
tots els mitjans compulsoris admesos legalment. 
 
CONCLUSIONS: 

 

D'acord amb els fets i la normativa plantejada, s’informa favorablement de l’adopció pel Ple de 
l’Ajuntament del següent ACORD: 
 
1. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Juan Antonio, Abad Marcuello, contra el Decret 
d’Alcaldia núm. 1447/2015, de data 10 de novembre d’incoació d’expedient per tal recuperar d’ofici la 
possessió de l’immoble de propietat municipal ubicat al c. Capellans,  37 d’Arenys de Mar, per haver-se 
presentat fora de termini a banda que els motius al·legats no poden ser acceptats com a justificatius 
de la usurpació de la possessió del bé patrimonial municipal ubicat al c. Capellans, 37 d’Arenys de 
Mar. 
2. Requerir els ocupants de la finca ubicada al c. Capellans, 37 d’Arenys de Mar, el Sr. Juan Antonio 
Abad Marcuello i la Sra. Patricia Font Cervera, per tal que desallotgin l’esmentada finca en el termini 
de 8 dies hàbils, a comptar des de la notificació d’aquest acord. 
3. Transcorregut aquest termini sense que s’hagués produït el desallotjament voluntari, es procedirà a 
l’execució forçosa mitjançant el llançament o la imposició de multes coercitives, quedant l’alcalde 
facultat per a l’adopció de la resta d’acords fins a la finalització de l’expedient. 
4. Notificar el present acord al Sr. Juan Antonio Abad Marcuello i a la Sra. Patricia Font Cervera amb la 
corresponent instrucció dels recursos que contra aquest poden interposar-se. 
 
Aquest és el meu informe que emeto i signo, sotmetent-lo a qualsevol altre millor fonamentat en dret.” 
 
Vistos els articles 55 de la Llei 33/2003, de 3de novembre del patrimoni de les Administracions 
Públiques, 227 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 147 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, tots ells referents a  la potestat de recuperació d’ofici 
dels béns. 
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De conformitat amb l’article 229 del Text refós de la Llei municipal i de regim local de 
Catalunya que estableix que la competència per a l’exercici de l’acció administrativa de 
recuperació d’ofici correspondrà al Ple de l’Ajuntament, llevat de les urgents que han de ser 
exercides pel president. 
 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Juan Antonio, Abad Marcuello, contra el 
Decret d’Alcaldia núm. 1447/2015, de data 10 de novembre d’incoació d’expedient per tal 
recuperar d’ofici la possessió de l’immoble de propietat municipal ubicat al c. Capellans,  37 
d’Arenys de Mar, per haver-se presentat fora de termini a banda que els motius al·legats no 
poden ser acceptats com a justificatius de la usurpació de la possessió del bé patrimonial 
municipal ubicat al c. Capellans, 37 d’Arenys de Mar. 
 
2. Requerir els ocupants de la finca ubicada al c. Capellans, 37 d’Arenys de Mar, el Sr. Juan 
Antonio Abad Marcuello i la Sra. Patricia Font Cervera, per tal que desallotgin l’esmentada finca 
en el termini de 8 dies hàbils, a comptar des de la notificació d’aquest acord. 
 
3. Transcorregut aquest termini sense que s’hagués produït el desallotjament voluntari, es 
procedirà a l’execució forçosa mitjançant el llançament o la imposició de multes coercitives, 
quedant l’alcalde facultat per a l’adopció de la resta d’acords fins a la finalització de l’expedient. 
 
4. Notificar el present acord al Sr. Juan Antonio Abad Marcuello i a la Sra. Patricia Font Cervera 
amb la corresponent instrucció dels recursos que contra aquest poden interposar-se.” 
 
La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el 
següent: 
 
“El nostre grup votarà en contra de la proposta perquè no tenim el convenciment que el 
procediment seguit per l'Ajuntament d'Arenys de Mar s'ajusti ja no a mesures legals, sinó a 
mesures socials davant la situació en què la família en qüestió queda, atès que segueixen vivint 
allà encara que a la Comissió Informativa se'ns informés que no era d'aquesta manera. 
 
Creiem que hauria calgut alguna mesura d'intermediació o bé des dels Serveis Socials 
Municipals o el mateix Defensor del Ciutadà, per atendre com calia la situació, perquè estem 
parlant de persones, abans que d'immobles. 
 
No hem pogut accedir a les seves al·legacions, i encara que siguin presentades fóra de termini, 
no compartim que se'ls faci fóra en un termini de 8 dies sense que, ho reiterem, s'hagi fet una 
mediació cercant possibles vies de solució abans d'arribar al desnonament. 
 
És per tots aquests motius que hi votarem en contra.” 
 
El regidor Sr. Vinyes, en representació del grup municipal del PSC, manifesta que tenen una 
sensació diferent del que es va dir a la Comissió Informativa i els papers que es presenten. Diu 
que l’Ajuntament ha aprovat moltes mocions pel dret a l’habitatge,  i s’hauria d’aclarir si s’ha de 
fer fora o no aquesta família. 
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El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta literalment el 
que segueix: 
 
“En data de 10 de desembre la família que es vol desnonar va entrar al·legacions, amb registre 
d’entrada 12696, per evitar, precisament, aquesta acció. En les al·legacions es diu que, tot i 
voler reunir-se amb l’alcalde, això no ha estat possible. De fet, via instància també ho van 
demanar i encara no han rebut resposta. I, en mateix escrit d’al·legacions, s’expliquen els 
motius pels quals la família decideix ocupar una casa. Val a dir que hi entra perquè en té la clau; 
i en té la clau perquè durant molts anys hi havia viscut. 
 
I les al·legacions acaben amb una súplica: que no se’ls faci fora. Que aquest és l’únic habitatge 
on viuen, que hi havien viscut, que estan disposats a pagar una quantitat com a lloguer, però 
que tot i treballar, els seus recursos són molt precaris. 
 
Bé, tot això era per contextualitzar el drama personal que s’amaga rere una ocupació. Pel que 
fa a la política, cal matisar una sèrie d’aspectes: 
 
1. Aquesta casa és de l’Ajuntament. Abans d’acabar la passada legislatura la CUP vam 
intercedir, a petició del cau Flors i Calcat, perquè aquest fos l’espai que li cedís l’ajuntament 
quan marxessin dels antics pisos dels mestres. Hi va haver una promesa, en període 
preelectoral, de la regidora d’Educació, per resoldre aquest problema. i finalment, el problema 
no es va resoldre. 

 
2. Abastament, la CUP hem demanat que es facin polítiques al costat de les persones. I  
no tothom qui requereix un cop de mà va a Serveis Socials, cal fer molta i molta prospecció i 
trepitjar el carrer. I un cas com aquest, precisament evidencia que no tot passa pels despatxos. 

 
3. D’aquest habitatge, que és municipal, no se’n pot fer fora aquesta família si no hi ha un 
ús clar. Ho diu la llei. 
 
4. I finalment, l’equip de govern, i el regidor d’urbanisme, evidencia altre cop que viu molt 
allunyat de la realitat. Diem això perquè a la comissió informativa prèvia al Ple, li vam demanar 
al regidor d’urbanisme si encara hi era la família; i ens va dir que no. Llavors vam preguntar, 
que si no hi era, perquè portaven aquest punt a aprovació, i llavors no hi va haver resposta. 

 
Per tot plegat, per la desinformació de l’equip de govern, perquè a darrere d’aquest conflicte hi 
ha persones i perquè la comunicació entre govern i família ha estat només via al·legacions, 
sense que en cap moment hi hagi hagut cap contacte, cap reunió, cap intent de mediació. Per 
tot el suara exposat, la CUP votarem en contra d’aquest punt.” 
 
La regidora Sra. Moreno manifesta que ells van preguntar a la Comissió Informativa, perquè 
també els hi va sorprendre el procediment administratiu, perquè és un desnonament, i els van 
respondre que al ser un bé patrimonial de l’Ajuntament, s’havia de fer així. Ells pensen 
humilment que no és la via; primera, perquè jurídicament el procediment hauria de ser un 
altre, però des dels serveis jurídics de l’Ajuntament se’ls hi ha dit que aquesta és la manera i hi 
confiem i, segon, sobretot pel procediment humà, ja que l’Ajuntament no ha tingut cap mena 
de conversa amb la família. A més a la Comissió Informativa se’ns va dir que aquesta família no 
hi vivia, doncs se’ns va mentir, per tant no es pot fer fora sense una ordre judicial i un 
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llançament judicial. L’Ajuntament no pot amenaçar a aquesta família i a més sembla ser que 
tenen un contracte a precari, verbal, sembla ser que van entrar amb les claus que tenien de la 
família, no van fer força a l’entrar a ocupar l’habitatge... el que més ens preocupa és que no s’ha 
intentat mediar. I això ens ha de fer replantejar la situació social, i econòmica dels arenyencs. 
Arenys té poquíssim habitatge social i per altra banda sembla contradictori però tenim molts 
diners, molt, 3 milions d’euros que només es poden destinar a habitatge social. Estem perdent 
el temps, amb aquests 3 milions d’euros que només es poden destinar a habitatge social. Als 
pressupostos que ens varen presentar en aquestes reunions ni un sol euro per habitatge social; 
construeixin, comprin habitatges buits, negociïn amb la Sareb, negociïn amb els bancs dolents, 
que segons sembla no ho han fet, amb qui sigui, però comprin habitatge. Plantegin-s’ho, facin 
habitatges socials, hi ha poblacions que tenen superàvit. A mi m’agradaria que Arenys de Mar 
tingués superàvit d’habitatge social, per als joves que no haguessin de marxar del municipi, per 
la gent gran i per a les famílies que ho necessiten.  
 
La tinent d’alcalde Sra. Real respon que des de Serveis Socials s’està ajudant moltes famílies que 
tenen problemes amb l’habitatge, s’estan pagant molts lloguers per evitar que hagin d’ocupar 
una propietat. Aquesta gent va entrar en aquesta casa perquè un familiar hi havia viscut fa molts 
anys i com que no es va canviar el pany van entrar amb la clau, han fet una ocupació il·legal, 
però el mes important és que aquesta casa no compleix els requisits  tècnics per viure-hi, per 
això el Cau no hi va poder anar. 
 
La regidora Sra. Roig diu que ara el que resulta és que el que més preocupa és la perillositat de 
l’edifici, cosa que no s’esmenta en els informes; sobre el paper el que sembla és un 
desnonament exprés. 
 
El regidor Sr. Vinyes proposa que aquest punt quedi sobre la taula i que en el proper Ple  
s’informi sobre la perillositat de l’edifici i els Serveis Socials informin de si aquesta família no té 
cap necessitat. 
 
El regidor Sr. Caldeira diu que el que cal és que s’expliquin bé les coses,  el que sobta és que 
en la Comissió Informativa expliquin unes coses i ara unes altres. En aquest expedient hi hauria 
d’haver anat un informe tècnic, es nota una certa desconnexió. Potser s’hauria de deixar 
aquesta proposta per al proper Ple i buscar una solució amb les persones.  
 
La regidora Sra. Moreno manifesta que no entén perquè serveixen les Comissions 
Informatives, si en el Ple ens informen que les situacions són unes altres, perquè no se’ns va 
explicar que es tracta d’un edifici perillós?. Hi hauria d’haver anat la Policia Municipal, i els 
bombers, que no és el cas, per tant estem fent un desnonament pur i dur. 
 
La tinent d’alcalde Sra. Real respon que no s’ha de barrejar el tema social amb un tema 
d’ocupació il·legal. 
 
Aquest assumpte és retirat de l’ordre del dia i deixat sobre la taula per a un major 
estudi, a proposta del Sr. Alcalde, en Estanislau Fors Garcia, i acceptada pels 
diferents grups municipals. 
 
11.  APROVACIO DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 
2016. 
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El tinent d’alcalde Sr.  Masgrau dóna compte d’aquesta proposta d’acord:  
 
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 5 de novembre de 2015, va adoptar 
l’acord d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs municipals, de l’ordenança general reguladora de preus públics i de l’ordenança número 
33 reguladora del preu públic per a prestació dels servei d’assistència domiciliària per a 
l’exercici 2016.  
 
Vist que d’acord amb el que preveu l’article 17.1 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, les referides 
modificacions han estat exposades al públic, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant un 
període de trenta dies, i s’han publicat els anuncis d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província de 9 de novembre de 2015 i en el diari El Punt Avui de data 9 de novembre de 2015.  
 
Vist que s’entén que es produeixen reclamacions en relació amb l’acord d’aprovació 
provisional de les modificacions de les Ordenances fiscals quan, en referència a allò que ha 
estat objecte del dictamen d’aprovació provisional, es formulen propostes, ja sigui per 
modificar el que ha estat objecte de l’acord o per suprimir les modificacions.  
 
Vist que respecte d’ordenances que no han estat modificades en cap aspecte i, per tant, no hi 
ha cap referència a l’acord d’aprovació provisional de modificació exposat al públic s’han 
d’entendre com a suggeriments. 
 
Vist que en el termini d’exposició pública, s’han presentat vuit escrits que en síntesi són els 
següents: 
 
1. Escrit amb número de registre d’entrada 12607 de data 7 de desembre de 2015 presentat 
per Juan Gallifa Esteve en representació del Club Nàutic d’Arenys de Mar sobre l’Ordenança 
reguladora de l’impost sobre béns immobles en què sol·licita que s’elimini l’ús esportiu (codi 
K) sigui quin sigui el valor cadastral de la taula annexa de l’article 7.2 de l’ordenança aplicant-se 
el tipus general del 0,769% establert per a l’exercici 2016.  
 
L’ús esportiu és un dels usos establerts a la normativa cadastral per a la valoració de les 
construccions recollits a l’annex de les Normes tècniques de valoració per a determinar el 
valor cadastral dels béns immobles de naturalesa urbana (RD 1020/1993). 
 
Així mateix, el tipus de gravamen previst per a aquests usos diferenciats (1%) es troba dins els 
límits que preveu l’article 72.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
L’ordenació dels tributs així com l’establiment dels tipus impositius dels mateixos s’emmarca 
dins la potestat tributària i reglamentària de les Entitats Locals i es desenvolupa d’acord amb el 
principi constitucional de l’autonomia financera d’aquestes entitats. L’exercici d’aquestes 
potestats forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que, dins els límits que 
estableix el Reial decret legislatiu 2/2004 pot establir la pressió fiscal que sigui més convenient 
als interessos municipals. Així doncs, el Ple de l’Ajuntament, en virtut de les potestats 
atribuïdes, va decidir, legítimament, aprovar provisionalment el tipus diferenciat de l’IBI dins els 
límits que estableix l’article 72 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
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Així doncs, l’establiment d’un tipus diferenciat per als béns immobles d’ús esportiu de major 
valor cadastral és una potestat de l’Ajuntament i el tipus de gravamen és conforme a la 
normativa aplicable per la qual cosa es proposa desestimar aquesta reclamació.  
 
L’acceptació d’aquesta reclamació suposaria una modificació substancial de l’acord d’aprovació 
provisional de data 5 de novembre de 2015, per la qual cosa seria necessari obrir un nou 
tràmit d’informació pública, cosa que no permetria l’entrada en vigor l’1 de gener de 
l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2016. Per l’anterior, es 
proposa desestimar aquesta reclamació. 
 
2. Escrit amb número de registre d’entrada 12608, de data 7 de desembre de 2015, presentat 
per Buenaventura de Pol Romagosa en nom propi i en representació de la companyia ASJEM 
Explotacions Esportives SL sobre l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles en 
el qual sol·licita que s’elimini l’ús esportiu (codi K) sigui quin sigui el valor cadastral de la taula 
annexa de l’article 7.2 de l’ordenança aplicant-se el tipus general del 0,769% establert per a 
l’exercici 2016.  
 
L’ús esportiu és un dels usos que estableix la normativa cadastral per a la valoració de les 
construccions recollits a l’annex de les Normes tècniques de valoració per determinar el valor 
cadastral dels béns immobles de naturalesa urbana (RD 1020/1993). 
 
Així mateix, el tipus de gravamen previst per a aquests usos diferenciats (1%) es troba dins els 
límits que preveu l’article 72.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
L’ordenació dels tributs així com l’establiment dels tipus impositius d’aquests s’emmarca dins la 
potestat tributària i reglamentària de les Entitats Locals i es desenvolupa d’acord amb el 
principi constitucional de l’autonomia financera d’aquestes entitats. L’exercici d’aquestes 
potestats forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que, dins els límits que 
estableix el Reial decret legislatiu 2/2004 pot establir la pressió fiscal que sigui més convenient 
als interessos municipals. Així doncs, el Ple de l’Ajuntament, en virtut de les potestats 
atribuïdes, va decidir, legítimament, aprovar provisionalment el tipus diferenciat de l’IBI dins els 
límits que estableix l’article 72 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Així doncs, l’establiment d’un tipus diferenciat per als béns immobles d’ús esportiu de major 
valor cadastral és una potestat de l’Ajuntament i el tipus de gravamen és conforme a la 
normativa aplicable per la qual cosa es proposa desestimar aquesta reclamació. 
 
L’acceptació d’aquesta reclamació suposaria una modificació substancial de l’acord d’aprovació 
provisional de data 5 de novembre de 2015 per la qual cosa seria necessari obrir un nou tràmit 
d’informació pública, cosa que no permetria l’entrada en vigor l’1 de gener de l’Ordenança 
reguladora de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2016. Per l’anterior, es proposa 
desestimar aquesta reclamació. 
 
3. Escrit amb registre d’entrada 12713, de data 10 de desembre de 2015, presentat per 
Buenaventura de Pol Romagosa sobre l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, en què 
sol·licita la modificació de l’ordenança de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica eximint 
totalment de pagament a tots els vehicles de caràcter històric així com als de més de 25 anys 
d’antiguitat.  
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A l’acord d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2016 
no s’inclou las modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles 
de Tracció Mecànica. Per tant, i tal i com s’ha indicat a l’inici d’aquesta proposta, aquest escrit 
ha de ser considerat com a suggeriment. 
 
L’article 5.2 de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Vehicles de tracció mecànica 
estableix una bonificació del 50% als vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del 
Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995 de 14 juliol.  
 
El percentatge d’aquesta bonificació regulat a l’Ordenança es troba dins els límits de l’article 
95.6.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i és un criteri d’oportunitat l’increment 
o no d’aquest percentatge en atenció a allò que preveu l’article 9 del Reial decret legislatiu 
2/2004 de 5 de març, pel qual es proposa desestimar aquest suggeriment.  
 
L’acceptació d’aquest suggeriment suposaria una modificació substancial de l’acord d’aprovació 
provisional de data 5 de novembre de 2015 pel qual seria necessari obrir un nou tràmit 
d’informació pública cosa que no permetria l’entrada en vigor l’1 de gener de l’Ordenança 
reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l’any 2016. Per l’anterior, es 
proposa desestimar aquesta reclamació. 
 
4. Escrit amb registre d’entrada 12715, de data 10 de desembre de 2015, presentat per 
Francesc Estrada Badia en representació del Club de Pesca Mar Sport sobre l’Ordenança 
reguladora de l’Impost sobre béns immobles, en què sol·licita que s’elimini l’ús esportiu (codi 
K) sigui quin sigui el valor cadastral de la taula annexa de l’article 7.2 de l’ordenança aplicant-se 
el tipus general del 0,769% establert per a l’exercici 2016.  
 
L’ús esportiu és un dels usos que estableix la normativa cadastral per a la valoració de les 
construccions recollits a l’annex de les Normes tècniques de valoració per determinar el valor 
cadastral dels béns immobles de naturalesa urbana (RD 1020/1993). 
 
Així mateix, el tipus de gravamen previst per a aquests usos diferenciats (1%) es troba dins els 
límits que preveu l’article 72.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
L’ordenació dels tributs així com l’establiment dels tipus impositius d’aquests s’emmarca dins la 
potestat tributària i reglamentària de les Entitats Locals i es desenvolupa d’acord amb el 
principi constitucional de l’autonomia financera d’aquestes entitats. L’exercici d’aquestes 
potestats forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que, dins els límits que 
estableix el Reial decret legislatiu 2/2004 pot establir la pressió fiscal que sigui més convenient 
als interessos municipals. Així doncs, el Ple de l’Ajuntament, en virtut de les potestats 
atribuïdes, va decidir, legítimament, aprovar provisionalment el tipus diferenciat de l’IBI dins els 
límits que estableix l’article 72 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Així doncs, l’establiment d’un tipus diferenciat per als béns immobles d’ús esportiu de major 
valor cadastral és una potestat de l’Ajuntament i el tipus de gravamen és conforme a la 
normativa aplicable per la qual cosa es proposa desestimar aquesta reclamació. 
 
L’acceptació d’aquesta reclamació suposaria una modificació substancial de l’acord d’aprovació 
provisional de data 5 de novembre de 2015 per la qual cosa seria necessari obrir un nou tràmit 
d’informació pública cosa que no permetria l’entrada en vigor l’1 de gener de l’Ordenança 
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reguladora de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2016. Per l’anterior, es proposa 
desestimar aquesta reclamació. 
 
5. Escrit amb registre d’entrada 12881 de data 14 de desembre de 2015 presentat per Manuel 
Calvo Costa en representació de la Gestoria Arenys i a la vegada de la Comunitat de 
Propietaris Hort del Bisbe 67-131 en relació a l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Béns 
Immobles en el que sol·licita que s’elimini l’ús esportiu (codi K) sigui quin sigui el valor 
cadastral de la taula annexa de l’article 7.2 de l’ordenança aplicant-se el tipus general del 
0,769% establert per a l’exercici 2016.  
 
L’ús esportiu és un dels usos establerts a la normativa cadastral per a la valoració de les 
construccions recollits a l’annex de les Normes tècniques de valoració per determinar el valor 
cadastral dels béns immobles de naturalesa urbana (RD 1020/1993). 
 
Així mateix, el tipus de gravamen previst per a aquests usos diferenciats (1%) es troba dins els 
límits que preveu l’article 72.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
L’ordenació dels tributs així com l’establiment dels tipus impositius d’aquests s’emmarca dins la 
potestat tributària i reglamentària de les Entitats Locals i es desenvolupa d’acord amb el 
principi constitucional de l’autonomia financera d’aquestes entitats. L’exercici d’aquestes 
potestats forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que, dins els límits que 
estableix el Reial decret legislatiu 2/2004 pot establir la pressió fiscal que sigui més convenient 
als interessos municipals. Així doncs, el Ple de l’Ajuntament, en virtut de les potestats 
atribuïdes, va decidir, legítimament, aprovar provisionalment el tipus diferenciat de l’IBI dins els 
límits que estableix l’article 72 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Així doncs, l’establiment d’un tipus diferenciat per als béns immobles d’ús esportiu de major 
valor cadastral és una potestat de l’Ajuntament i el tipus de gravamen és conforme a la 
normativa aplicable per la qual cosa es proposa desestimar aquesta reclamació. 
 
L’acceptació d’aquesta reclamació suposaria una modificació substancial de l’acord d’aprovació 
provisional de data 5 de novembre de 2015 per la qual cosa seria necessari obrir un nou tràmit 
d’informació pública cosa que no permetria l’entrada en vigor l’1 de gener de l’Ordenança 
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles per a l’any 2016. Per l’anterior, es proposa 
desestimar aquesta reclamació. 
 
6. Escrit amb registre d’entrada 12882, de data 14 de desembre de 2015, presentat per Manuel 
Calvo Costa en representació de Gestoria Arenys i a la vegada del Club Social Mar Munt, en 
relació amb l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles, en què sol·licita que 
s’elimini l’ús esportiu (codi K) sigui quin sigui el valor cadastral de la taula annexa de l’article 
7.2 de l’ordenança aplicant-se el tipus general del 0,769% establert per a l’exercici 2016. 
 
L’ús esportiu és un dels usos que estableix la normativa cadastral per a la valoració de les 
construccions recollits a l’annex de les Normes tècniques de valoració per determinar el valor 
cadastral dels béns immobles de naturalesa urbana (RD 1020/1993). 
 
Així mateix, el tipus de gravamen previst per a aquests usos diferenciats (1%) es troba dins els 
límits que preveu l’article 72.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
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L’ordenació dels tributs així com l’establiment dels tipus impositius d’aquests s’emmarca dins la 
potestat tributària i reglamentària de les Entitats Locals i es desenvolupa d’acord amb el 
principi constitucional de l’autonomia financera d’aquestes entitats. L’exercici d’aquestes 
potestats forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que, dins els límits que 
estableix el Reial decret legislatiu 2/2004 pot establir la pressió fiscal que sigui més convenient 
als interessos municipals. Així doncs, el Ple de l’Ajuntament, en virtut de les potestats 
atribuïdes, va decidir, legítimament, aprovar provisionalment el tipus diferenciat de l’IBI dins els 
límits que estableix l’article 72 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Així doncs, l’establiment d’un tipus diferenciat per als béns immobles d’ús esportiu de major 
valor cadastral és una potestat de l’Ajuntament i el tipus de gravamen és conforme a la 
normativa aplicable per la qual cosa es proposa desestimar aquesta reclamació. 
 
L’acceptació d’aquesta reclamació suposaria una modificació substancial de l’acord d’aprovació 
provisional de data 5 de novembre de 2015 per la qual cosa seria necessari obrir un nou tràmit 
d’informació pública cosa que no permetria l’entrada en vigor l’1 de gener de l’Ordenança 
reguladora de l’Impost sobre béns immobles per a l’any 2016. Per l’anterior, es proposa 
desestimar aquesta reclamació. 
 
7. Escrit amb registre d’entrada 12883, de data 14 de desembre de 2015, presentat per Manuel 
Calvo Costa en representació de Gestoria Arenys i a la vegada de la Comunitat de Propietaris 
de Pàrquing Sant Gabriel 47, en relació amb l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Béns 
Immobles, en què sol·licita que s’afegeixi al redactat proposat de l’article 7, després de la Taula 
annexa, una acotació que podria quedar redactada en el sentit alternatiu que es presenta a la 
reclamació. 

 
L’article 72.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula la potestat de l’Ajuntament 
d’establir tipus diferenciats en funció dels usos que estableix la normativa cadastral.  
Així mateix s’indica que quan els immobles tinguin atribuïts diversos usos se’ls aplicarà el tipus 
corresponent a l’ús de l’edificació o dependència principal.  
 
La potestat de l’Ajuntament consisteix a establir o no aquest tipus diferenciat i determinar els 
usos (excepte el residencial) als quals s’aplicarà, però en cap cas pot l’Ajuntament regular 
excepcions no previstes a la normativa d’acord amb l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
Per tant, es proposa desestimar la reclamació.  
 
8. Escrit amb registre d’entrada 12884, de data 14 de desembre de 2015, presentat per Manuel 
Calvo Costa en representació de Gestoria Arenys i a la vegada de la Comunitat de Propietaris 
de Pàrquing Riera Fita 81-83-85, en relació amb l’ordenança reguladora de l’Impost sobre béns 
immobles en el qual se sol·licita que s’afegeixi al redactat proposat de l’article 7, després de la 
Taula annexa, una acotació que podria quedar redactada en el sentit alternatiu que es presenta 
a la reclamació. 
 
L’article 72.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula la potestat de l’Ajuntament 
d’establir tipus diferenciats en funció dels usos establerts a la normativa cadastral.  
 
Així mateix s’indica que quan els immobles tinguin atribuïts diversos usos se’ls aplicarà el tipus 
corresponent a l’ús de l’edificació o dependència principal.  
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La potestat de l’Ajuntament consisteix a establir o no aquest tipus diferenciat i determinar els 
usos (excepte el residencial) als quals s’aplicarà però en cap cas pot l’Ajuntament regular 
excepcions no previstes a la normativa d’acord amb l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
per tant, es proposa desestimar la reclamació.  
 
9. Escrit amb registre d’entrada 13018, de data 16 de desembre de 2015, presentat per Albert 
Estengre Buch en relació amb l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, en el qual sol·licita 
la modificació de l’ordenança de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica eximint totalment 
de pagament a tots els vehicles de caràcter històric així com als de més de 25 anys d’antiguitat.  
 
S’ha d’inadmetre per haver-se presentat fora del termini d’exposició pública.  
 
10. Escrit amb registre d’entrada 13019, de data 16 de desembre de 2015, presentat per 
Armando Estengre Buch en relació amb l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, en el qual 
sol·licita la modificació de l’ordenança de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica eximint 
totalment de pagament a tots els vehicles de caràcter històric així com als de més de 25 anys 
d’antiguitat.  
 
S’ha d’inadmetre per haver-se presentat fora del termini d’exposició pública.  
 
11. Escrit amb registre d’entrada 13020, de data 16 de desembre de 2015, presentat per Josep 
Maria Vallbona Planiol en relació amb l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica en el qual 
sol·licita la modificació de l’ordenança de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica eximint 
totalment de pagament a tots els vehicles de caràcter històric així com als de més de 25 anys 
d’antiguitat.  
 
S’ha d’inadmetre per haver-se presentat fora del termini d’exposició pública.  
 
12. Escrit amb registre d’entrada 13021, de data 16 de desembre de 2015, presentat per Maria 
del Carmen Arbusà Martínez en relació amb l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, en el 
qual sol·licita la modificació de l’ordenança de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
eximint totalment de pagament a tots els vehicles de caràcter històric així com als de més de 
25 anys d’antiguitat.  
 
S’ha d’inadmetre per haver-se presentat fora del termini d’exposició pública.  
 
De conformitat amb l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, finalitzat el període d’exposició 
pública, les corporacions locals han d’adoptar els acords definitius que procedeixin resolent les 
reclamacions presentades i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o 
les modificacions a què es refereix l’acord provisional. 
 
Examinat l’informe d’Intervenció i de conformitat amb aquest. 
 
Considerant que la desestimació de les reclamacions presentades no suposa cap incorporació en 
les Ordenances fiscals reguladores dels tributs que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 
2016, amb la qual cosa només cal elevar a definitiu l’acord del Ple de l’Ajuntament de 5 de 
novembre de 2015 de modificació d’Ordenances fiscals. 
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És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER: Desestimar la reclamació presentada pel senyor Juan Gallifa Esteve en representació 
del Club Nàutic d’Arenys de Mar contra l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns 
immobles i motivar la desestimació en els fonaments continguts a la part expositiva d’aquest 
acord.  
 
SEGON: Desestimar la reclamació presentada pel senyor Buenaventura de Pol Romagosa en 
nom propi i en representació de la companyia ASJEM EXPLOTACIONS ESPORTIVES SL 
contra l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles i motivar la desestimació en 
els fonaments continguts a la part expositiva d’aquest acord.  
 
TERCER: Desestimar el suggeriment presentat pel senyor Bonaventura de Pol Romagosa 
contra l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i motivar la 
desestimació en els fonaments continguts a la part expositiva d’aquest acord.  
 
QUART: Desestimar la reclamació presentada pel senyor Francesc Estrada Badia en 
representació del Club de Pesca Mar Sport contra l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre 
Béns Immobles i motivar la desestimació en els fonaments continguts a la part expositiva 
d’aquest acord. 
 
CINQUÈ: Desestimar la reclamació presentada pel senyor Manuel Calvo Costa en 
representació de la Gestoria Arenys SLP i a la vegada en representació de la Comunitat de 
Propietaris Hort del Bisbe 67-131 contra l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns 
immobles i motivar la desestimació en els fonaments continguts a la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
SISÈ: Desestimar la reclamació presentada per Manuel Calvo Costa en representació de la 
Gestoria Arenys SLP i a la vegada en representació del Club Social Mar Munt contra 
l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles i motivar la desestimació en els 
fonaments continguts a la part expositiva d’aquest acord. 
 
SETÈ: Desestimar la reclamació presentada per Manuel Calvo Costa en representació de la 
Gestoria Arenys SLP i a la vegada en representació de la Comunitat de Propietaris de pàrquing 
Sant Gabriel 47 contra l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles i motivar la 
desestimació en els fonaments continguts a la part expositiva d’aquest acord. 
 
VUITÈ: Desestimar la reclamació presentada per Manuel Calvo Costa en representació de la 
Gestoria Arenys SLP i a la vegada en representació de la Comunitat de Propietaris de pàrquing 
Riera Pare Fita 81-83-85 contra l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles i 
motivar la desestimació en els fonaments continguts a la part expositiva d’aquest acord. 
 
NOVÈ: Inadmetre el suggeriment formulat per Albert Estengre Buch contra l’Ordenança 
reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica per haver estat presentat fora de 
termini.  
 
DESÈ: Inadmetre el suggeriment formulat per Armando Estengre Buch contra l’Ordenança 
reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica per haver estat presentat fora de 
termini.  
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ONZÈ: Inadmetre el suggeriment formulat per Josep Maria Vallbona Planiol contra 
l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Vehicles de tracció mecànica per haver estat 
presentat fora de termini  
 
DOTZÈ: Inadmetre el suggeriment formulat per Maria del Carmen Arbusà Martínez contra 
l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica per haver estat 
presentat fora de termini.  
 
TRETZÈ: Elevar a definitiu l’acord del Ple de l’Ajuntament de 5 de novembre de 2015 
d’aprovació de la modificació de les Ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2016.  
 
CATORZÈ: Aprovar definitivament 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 2016 i següents, així com el seu text refós, d’acord amb el text aprovat 
provisionalment per acord plenari de data 5 de novembre de 2015.  
 
QUINZÈ: Aprovar definitivament per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen així com el seu text refós, d’acord amb el 
text aprovat provisionalment per acord plenari de data 5 de novembre de 2015.  
 
Ordenança fiscal número 1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
Ordenança fiscal número 2 Reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques 
Ordenança fiscal número 4 Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana 
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 17 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 

Ordenança fiscal número 26 Reguladora de la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial de la via pública amb entrades de 
vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai 
de domini públic local i les reserves de la via pública per a 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena 

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

 
SETZÈ: Aprovar definitivament per a l’exercici 2016 i següents la modificació dels preus de 
l’Ordenança reguladora dels preus públics que es recullen en l’annex de tarifes així com el seu 
text refós, d’acord amb el text aprovat provisionalment per acord plenari de data 5 de 
novembre de 2015.  
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DISSETÈ: Aprovar definitivament per a l’exercici 2016 i següents la modificació de 
l’Ordenança número 33 reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’atenció 
domiciliària així com el seu text refós, d’acord amb el text aprovat provisionalment per acord 
plenari de data 5 de novembre de 2015.  
 
DIVUITÈ: Notificar el present acord als reclamants.  
 
DINOVÈ: Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província.  
 
Contra l’aprovació de les Ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós-
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província”.  
 
La regidora Sra. Roig, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta literalment el que 
segueix:  
 
“Dir que el grup municipal d'ICV s'abstindrà a la proposta d'acord, perquè no hem pogut 
examinar al detall les 11 al·legacions que s'han presentat en el termini establert pel que fa a la 
modificació de les Ordenances fiscals 2016. 
 
Entenem que jurídicament s'han de desestimar perquè puguin entrar en vigor l'1 de gener de 
2016, perquè si no fos d'aquesta manera causaria problemes importants a la hisenda arenyenca, 
i és per aquest motiu, que demanem que es faci un dictamen de totes les al·legacions 
presentades, i que si escau, s'hi arribin a incorporar mitjançant modificacions puntuals.” 
 
El regidor Sr. Vinyes, en representació del grup municipal del PSC, manifesta que s’abstindran 
però pregunta de quin import estan parlant i si afectaria el pressupost.  
 
La regidora Sra. Moreno en representació del grup municipal d’ERC, manifesta que han rebut 
les al·legacions i les respostes de les al·legacions just abans de començar el Ple i que no tenen 
prou criteri per saber si s’han d’acceptar o desestimar. 
 
L’alcalde, Sr. Fors, respon que aquestes al·legacions són majoritàriament esportives amb 
relació al cadastre.  
 
Sotmesa aquesta proposta a votació s’ha aprovat amb el sentit del vot següent: 
 
Vots a favor:  6 vots de JxA i 1 vot del PP 
Vots d’abstenció: 4 vots d’ERC, 2 vots de la CUP, 2 vots del PSC, 1 vot de CiU i 1 vot d’ICV  
 
12. DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE RESOLUCIÓ DE 
DISCREPÀNCIES. 
 
L’alcalde, Sr. Fors, dóna compte d’aquest informe: 
 
“Mònica González Serra, interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, emet el següent 
informe en compliment del que disposa l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
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març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 22 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local. 
 
Primer: Les resolucions adoptades pel president de l’Entitat Local fins a 16 de desembre de 
2015 són les que es relacionen a continuació:  
 
1. Decret d’Alcaldia 1526/2015 de 25 de novembre quant a l’informe d’Intervenció 141/2015 
sobre l’aprovació d’una relació de factures.  
 
2. Decret d’Alcaldia 1617/2015 de 14 de desembre quant a l’informe d’Intervenció 147/2015 
sobre l’aprovació d’una relació de factures.  
 
13. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚM. 1443/2015 AL  
1616/2015. 
 
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 1443 al 1616 de l’any  2015. 
 
14. PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha precs ni  preguntes.  
 
I no havent-hi mes assumptes a tractar el Sr. Alcalde donà per aixecada la sessió, essent les 
21:08 hores, del que jo,  el Secretari en dono fe 
 
 
                                                                                           Vist i plau 
   El secretari                                                                        L’alcalde  
 
 
Sergi Ribas Beltrán                                                           Estanislau Fors Garcia 
 
 
 
 
 
 


