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RESUM DE L’ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI
DEL DIA 13 DE FEBRER DE 2014
Data: 13/02/14
Hora d’inici: 20.00
Hora de finalització: 22.18
Lloc: Masia Can Borrell

PART DISPOSITIVA:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 12/12/13.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA
TAXA PELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I CLAVEGUERAM.
Es proposa aprovar provisionalment la modificació d’aquesta Ordenança per tal de
modificar-ne el quadre de tarifes i recollir l’actualització dels preus del servei d’aigua i
de clavegueram.
Votació: Aprovada per 8 vots a favor (4 ERC + 3 CIU + 1 PSC), 1 abstenció (1 PP) i 4
vots en contra (4 CUP) del total de 13 regidors que formen el Ple.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ
DE COMPETÈNCIES A L’ORGT.
Es proposa modificar el conveni signat amb la Diputació de Barcelona per tal que el
seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte de l’Ajuntament, les
competències de gestió, liquidació i recaptació que s’especifiquen a la proposta, en
relació als tributs i altres ingressos de dret públic.
Votació: Aprovada per 9 vots a favor (4 ERC + 3 CIU + 1 PSC + 1 PP) i 4 vots en
contra (4 CUP) del total de 13 regidors que formen el Ple.
4. MOCIÓ DEL GRUP ERC SOBRE L’ÚS DE DADES DEL PADRÓ MUNICIPAL PER A LA
CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA SOBRE EL FUTUR DE CATALUNYA.
Es proposa que les dades del padró de l’ajuntament d’Arenys de Munt puguin ésser
comunicades a altres administracions públiques que ho sol·licitin en l’exercici de les
seves competències, quan siguin necessàries, per a la celebració de la consulta sobre
el futur polític de Catalunya, segons determina l’article 40.3 del Text refós de la Llei
Municipal de Catalunya.
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Votació: Aprovada per 11 vots a favor (4 ERC + 3 CIU + 4 CUP), 1 abstenció (1 PSC)
i 1 vot en contra (1 PP) del total de 13 regidors que formen el Ple.
5. MOCIÓ DEL GRUP CUP D’OPOSICIÓ AL PERLLONGAMENT DE LA CONCESSIÓ A
ABERTIS DE LA GESTIÓ DE L'AUTOPISTA C-32 DEL MARESME.
Es manifesta l’oposició a qualsevol perllongament de l'actual concessió a Abertis de la
gestió de la C-32 que acaba el 2017, entenent que és fonamental la finalització
d'aquesta concessió per tal de fer possible una nova planificació de mobilitat a la
comarca que superi l'actual dualitat de la xarxa viària que durant tantes dècades ha
suposat greus perjudicis a aquesta mobilitat, amb greus efectes ambientals i
econòmics.
Votació: Aprovada per 9 vots a favor (4 ERC + 1 PSC + 4 CUP ) i 4 abstencions (3
CIU + 1 PP) del total de 13 regidors que formen el Ple.
PART DE CONTROL
6. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT CAMPANYA SERVEIS MUNICIPALS EN
PERILL PER REFORMES DEL GOVERN CENTRAL.
Es fa la següent declaració:
1. Refermar la postura de l’Ajuntament d’Arenys de Munt presa pel Ple data 13/03/13
sobre el rebuig a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració i
manifestar el recolzament a la campanya iniciada per part de l’ACM, la FMC i els
sindicats UGT i CCOO: SERVEIS MUNICIPALS EN PERILL PER REFORMES DEL
GOVERN CENTRAL.
2. Manifestar i exigir al Govern de l’Estat que respecti la competència exclusiva de la
Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en
l'Estatut d'Autonomia, i explícitament la no invasió competencial recentralitzadora.
3. Reclamar la retirada de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local.
4. Instar a la Generalitat a interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
5. Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a CCOO i UGT de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya i
a l’Administració General de l’Estat.
7. INFORME DE CONTROL A GUSAM DE L’ANY 2012.

A

J

U N T A

M

E

N T

d’ARENYS DE MUNT

Conclusions de l’informe:
1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

Del resultat del control financer realitzat sobre els comptes anuals de la societat
municipal GUSAM, SA, exercici 2012, es desprèn que aquests expressen, en
tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni.
S'ha de procedir a comptabilitzar la cessió dels béns adscrits al servei relatiu al
cicle integral de l’aigua, per tal de donar compliment al contracte programa
signat amb l’Ajuntament i evitar així lectures incomplertes dels comptes de
GUSAM.
Cal que es realitzin gestions per al cobrament del deutes pendents en matèria
urbanística per tal de que no arribin a prescriure els saldos actuals.
Es recomana incorporar a la instrucció interna de contractació el règim de les
modificacions i pròrrogues contractuals, per tal de regular els supòsits, límits i
procediments per tal que resultin admissibles.
Es recomana licitar el servei de localització i reparació d’avaries en la xarxa i
instal·lacions d’abastament d’aigua incorporant en l’objecte del contracte la
totalitat dels serveis necessaris per la localització i reparació d’avaries en la
xarxa d’abastament d’aigua, incloent per tant la despesa derivada dels serveis
de reparació.
Es recomana que el proper estudi de tarifes de la gestió integral de l’aigua
reculli la realitat dels costos, pel que fa a la dotació d’amortització per l’import
íntegre estimat.
L’informe d’auditoria recomana aplicar el conveni col·lectiu que regeix en els
centres de treball de la Província de Barcelona pel que fa al personal adscrit al
servei d’aigües, que actualment es regeix pel conveni estatal de les industries de
captació, elevació, conducció, tractament, distribució, sanejament i depuració
d’aigües potables i residuals.
De la gestió del servei de deixalleria s’observa que una part del resultat,
3.070,90 euros, correspondria ser reintegrats a l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
en concepte de devolució de les aportacions realitzades pel finançament del
servei durant el 2012.
Es considera que no s’ha aplicat degudament la reducció de la paga
extraordinària imposada pel RDL 20/2012 a aquells treballadors que cobren, en
virtut del conveni col·lectiu que els és d’aplicació, a aquells que perceben 15
pagues a l’any, pel que caldria regularitzar aquesta situació.
Pel que fa al respecte dels principis rectors de l’art. 55 de l’EBEP, d’igualtat,
mèrit i capacitat per tal de seleccionar i contractar el personal, es reitera la
recomanació de què caldria establir procediments que permetin garantir la seva
efectiva salvaguarda.
Es reitera l’observació de què cal respectar les competències atribuïdes pels
estatuts pel que fa al nomenament i aprovació de retribucions del personal i
gerent, procurant eliminar o reduir a casos excepcionals els supòsits de
ratificació posterior.
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12)

Es reitera la necessitat d’elaborar un inventari de béns que haurà d’annexar-se
al de l’Ajuntament, proposta ja manifestada en anteriors exercicis.
Es segueix recomanant que l'objecte social definit en els estatuts identifiqui de
manera específica les activitats que realitza GUSAM SA.
S’observa l’atorgament d’una subvenció de 2.000 euros per part de GUSAM,
actuació que no s’ajusta ni al seu objecte social ni a les seves potestats.
Cal que es doni compliment als terminis de formulació i tramesa de les
previsions d’ingressos i despeses.
Segons l’informe d’auditoria, no s’ha pogut constatar el compliment de les
obligacions determinades en la Llei de protecció de dades de caràcter personal.
En relació al compliment de les normes i directrius que li són d’aplicació a la
societat, amb excepció de l’anteriorment esmentat, es conclou que no s’han
observat altres desviacions rellevants.

13)
14)
15)
16)
17)

8. INFORME SOBRE EL PLA D’AJUST DE L’ANY 2013.
Segons l’informe número 5/14, de 28 de gener, emès per la Intervenció municipal,
sobre el grau d’execució del pla d’ajust durant l’any 2013, així com el contingut
d’altres dades econòmiques, es desprèn:
-

Que pel que fa als ingressos, al llarg del 2013 s’han superat les previsions del
Pla en més de 800.000 euros, i pel que fa a les despeses, s’ha generat un
major estalvi de més de 400.000 euros per sobre del previst en el Pla.

-

Que en relació a l’endeutament, el deute viu a 31 de desembre s’ha reduït en
un 7% i les anualitats per operacions a llarg /termini han estat casi un 11%
inferiors a la previsió del Pla; també la capacitat de finançament resulta
positiva, amb una previsió superior a la del Pla en un 150%.

-

En relació al Romanent de tresoreria per a despeses general esperat a finals
del 2013, aquest s’estima superior al previst en el Pla en un 31%.

-

I, finalment, indicar que el termini mig de pagament a proveïdors ha estat de
19,40 dies.

9. DESPATX D’OFICI
Per urgència i acordada en Junta de Portaveus s’inclou la següent proposta:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I LA
LLENGUA DAVANT LES NOVES SENTÈNCIES JUDICIALS
Es fa la següent declaració:
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Primer.- Declarar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que
no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la seva contribució
a la cohesió social i a la formació de qualitat dels alumnes, tenint en compte els
reptes plantejats per la societat del segle XXI per un alumnat amb més de 100
llengües d’origen; ja que no fer-ho suposaria un risc seriós de trencament social,
desigualtat i discriminació; rebutjant, així mateix, la politització que constantment es
fa de la llengua i d’un conflicte que no és real ni existent.
Segon.- Declarar la nostra disconformitat amb les interlocutòries dictades pel TSJC el
31 de gener del 2014 que imposen una quota lingüística del 25% en castellà: la
decisió sobre la llengua vehicular a l’escola l’ha de prendre el poble de Catalunya, per
mitjà dels seus representants electes al Parlament.
Tercer.- Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i, concretament, al
Departament d’Ensenyament en el seu compromís de continuar mantenint el sistema
d’immersió lingüística en llengua catalana, en la presentació dels recursos als
respectius tribunals i en la defensa de la legalitat de la llei catalana.
Quart.- Donar suport al conjunt de la comunitat educativa del país i, de forma més
particular, als cinc directors dels centres afectats per la sentència del TSJC.
Encoratjar també als consells escolars a sumar-se al clam per defensar una escola
catalana en llengua i continguts.
Cinquè.- Enviar aquesta declaració al president del Govern espanyol, als portaveus
dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la consellera d’Ensenyament
de la Generalitat, al Consell Escolar Municipal, al Consell Escolar de Catalunya, a
l’entitat Somescola.cat i als directors/es de totes les escoles del municipi.
PRECS I PREGUNTES
10. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE ELS MOTIUS PER REVISAR L'ENCOMANA
DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “LA PETJADA”.
11. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE QUINES MESURES I INVERSIONS
PENSEN FER DURANT AQUEST 2014 PER RECUPERAR MÉS POUS PROPIS, PER
MILLORAR LA XARXA D’AIGÜES I EVITAR LLENÇAR MÉS DE 310.000 M3 D'AIGUA
DURANT AQUEST ANY.
12. PREC DEL GRUP CUP PER EVITAR RISCOS AMB ELS DESCALÇAMENTS DE
LA RIERA QUAN PLOU.
13. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE EL RETARD PER A POSAR BÉ LA
PANCARTA ANUNCIADORA DE LA CAPITAL DE LA SARDANA A L'ENTRADA DEL
POBLE.
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14. PREC DEL GRUP PP PER A QUÈ S’INSTAL·LIN CONTENIDORS DE
RECOLLIDA SELECTIVA.
15. PREC DEL GRUP PP PER A QUÈ S’INSTAL·LIN ALARMES A LES SEVES
INSTAL·LACIONS.
16. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LES MILLORES DE VORERES AL MUNICIPI.
17. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA REORDENACIÓ DE L’APARCAMENT A
LA ZONA DE L’AV. SANT JORDI I PANAGALL.
18. PRECS I PREGUNTES

