AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 2/14
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia tretze de febrer de dos mil
catorze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública
ordinària de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els
tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat
Carreras i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i
Formatger, En Josep Sánchez i Camps, En Fèlix Olivan i Mayoral, En Josep Manel
Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch, Na Jèssica
Flores i Travesa i En Ramon Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació,
Na M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia:
PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
S’aprova per unanimitat dels assistents amb les esmenes a les seves intervencions del
regidor Sr. Jiménez, que s’enumeren a continuació, ordenant-se la seva transcripció al
llibre d’acte.
En el punt 4. PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL
D’ECONOMIA I APROVACIÓ INICIAL DELS SEUS ESTATUTS, pàg. 6, en la seva
rèplica, on diu:
“El regidor Sr. Jiménez diu que no han fet crítica sinó que han assenyalat les coses
millorables i espera que vagi bé; recorda que l’última reunió va ser de les ordenances i
van anar més de 15 persones, que tots van participar, que tothom va dir moltes coses,
que va aprendre molt i que va durar més de 3 hores, que les decisions es van prendre
de forma consensuada i van acabar al Ple i per això vol que continuïn amb les bases
que es van fer i així tothom hi pugui participar, que es faci un calendari i que es
publiqui per a què tothom ho tingui molt clar.”
Ha de dir:
“El regidor Sr. Jiménez diu que no han fet crítica sinó que han assenyalat les coses
millorables i espera que vagi bé i que el Consell Municipal d'Economia sigui molt
productiu i permeti aprovar moltes coses; recorda que l’últim acte públic per prendre
decisions va ser de les ordenances fiscals i van anar més de 15 persones, en un debat
força enriquidor, intens i molt pedagògic per a totes les persones que hi van participar,
entre les quals ell també hi era, que tothom va dir moltes coses, que va aprendre molt,
i que va ser un acte de participació que va durar més de 3 hores, que les decisions es
van prendre totes de forma consensuada i van acabar anant al Ple, en el que seria la
proposta d'Ordenances Fiscals. Per tant, allò que es va aconseguir en aquell debat,
que va ser molt important, es pugui continuar produint en aquest Consell Municipal
d'Economia i per a què això pugui continuar demanen que les bases que es van crear
pel Govern anterior al seu en el que vostè participa es mantinguin i per a què hi pugui

participar tota la gent del poble que ho volgués fer en l'elaboració de les ordenances
fiscals i dels pressupostos municipals, i que es publiquessin un calendari amb totes les
reunions que es faran i per a què hi hagi una planificació ben treballada i elaborada,
per a què tothom tingui oportunitats de fer propostes de cara a poder millorar el tema
de l'economia municipal.”
I en el mateix punt, a la contrarèplica, on diu:
“El regidor Sr. Jiménez li diu que ha parlat de participació, però el reglament o estatuts
se l’han trobat sense cap mena de participació del seu grup.”
Ha de dir:
“El regidor Sr. Jiménez li diu que ha parlat de participació, però el reglament que
marquen aquests estatuts se l’han trobat sense cap mena de possibilitat per participar
per part del seu grup i això no va en foment de la participació ciutadana.”
En el punt 5. PROPOSTA DE PERMUTA DE DOS SOLARS MUNICIPALS PER UN
DE PROPIETAT D’UN PARTICULAR QUALIFICAT COM A ZONA VERDA, pàg. 10,
en la rèplica, on diu:
“El regidor Sr. Jiménez diu que estan parlant d’un solar de l’Avinguda Sant Jordi i s’han
de circumscriure a aquest terreny, que ha tractat a un altre i que, sobretot, el que
qüestionen és el valor de les dues finques, ja que n’hi ha una que no té cap mena
d’edificabilitat i no saben com s’ha fet i només es centren en aquest tema.”
Ha de dir:
“El regidor Sr. Jiménez diu: que nosaltres sapiguem estem parlant en aquest punt de la
permuta de dos solar municipals per un d'un particular qualificat de zona verda a
l’Avinguda Sant Jordi i nosaltres ens hem circumscrit a parlar d'aquesta permuta, ho
dic perquè aquí el senyor Molons a tret diferents temes. Diferents temes dels quals no
cal parlar, sinó que hem de parlar del tema que toca parlar. Nosaltres no volem
confondre a la gent barrejant operacions urbanístiques diferents amb solucions
diferents o potser amb solucions similars però que per les seves característiques tenen
tractament diferents i nosaltres aquí el que qüestionem fonamentalment és la valoració
que s'ha fet d'aquesta finca de zona verda sense accés a vials, sense cap mena
d'edificabilitat, en la qual es compensa amb dues finques municipals que sí que tenen
edificabilitat i que nosaltres entenem que el valor d'aquestes dues finques és molt
superior al valor d'aquesta finca de zona verda. Aquesta és la qüestió que nosaltres
estem plantejant-nos i que estem plantejant en aquest punt. Per tant, més enllà de
parlar d'altres qüestions, nosaltres estem parlant d'aquest punt i d'aquesta permuta
avui.”
I, d’ofici, en el punt 15. PREGUNTA DEL GRUP CUP PER TORNAR A DEMANAR
INFORMACIÓ SOBRE LA URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA, QUE NO
VA SER RESPOSTA EN EL PLE DEL 17 DE NOVEMBRE DEL 2013, a la pàg. 40, on
diu:
“El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, diu textualment: “Diu la dita que (...)
Ha de dir:
“El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, respon intercalant les preguntes i les
respostes de la següent manera: “Diu la dita que (...)
2. PROPOSTA
D’APROVACIÓ
PROVISIONAL
DE
L’ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA I CLAVEGUERAM.
El regidor Sr. Molons llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis
Generals:

“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
La modificació que ara es proposa per al 2014 té com a finalitat modificar el quadre de
tarifes de l’ordenança número 19 per tal de recollir l’actualització dels preus pel servei
d’aigua i de clavegueram.
Vist l’informe tècnic econòmic realitzat per l’empresa municipal GUSAM, en tant que
gestora del servei per encàrrec d’aquest ajuntament, i verificat que l’import de la
recaptació estimada no excedeix del cost previsible del servei que es prestarà,
conforme al que preveu l’article 24 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Vista la proposta d’Alcaldia de data 3 de febrer, la Memòria que acompanya
l’expedient i els informes emesos per l’enginyer i la Intervenció municipal, la Comissió
Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 19
reguladora de la TAXA PELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I
CLAVEGUERAM, segons figura a l’Annex d’aquest acord del que forma part a tots els
efectes legals.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional i l’Annex, durant el termini de trenta dies hàbils comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del TRLHL, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats i seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.
Quart.- Les modificacions a l’Ordenança número 19 entraran en vigor a partir del dia
de la seva publicació definitiva en el BOP, a excepció de les taxes contingudes en el
quadre de tarifes de l’article 4, epígraf a), i de les bonificacions contingudes en l’article
5 en relació a l’epígraf a), que entraran en vigor un cop siguin aprovades les tarifes per
la Comissió de Preus de Catalunya.

ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 19 - TAXA PELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
I CLAVEGUERAM
Es modifica el quadre de tarifes de l’art. 4, quedant substituït pel següent:
TARIFES
a) Tarifa subministrament aigua
1) Quotes de servei
I) Urbanitzacions (fins a la recepció)

205,2600 euros/escomesa/mes

II) Domèstic

5,9400 euros/abonat/mes

III) Municipals

0,0000 euros/abonat/mes

IV) Boques d'incendi i hidrants

5,9400 euros/abonat/mes

V) Activitats econòmiques

9,9600 euros/abonat/mes

VI) Residències geriàtriques

11,5600 euros/abonat/mes

VII) Provisionals d'obres

16,0900 euros/abonat/mes

2) Preu del subministrament
I) Subministrament aigua en baixa
Ús domèstic
De 0 a 9 m3/resident/trimestre

0,5845 euros/m3

De 9 a 18 m3/resident/trimestre

1,0208 euros/m3

De 18 a 40 m3/resident/trimestre

2,5640 euros/m3

Excés de 40 m3/resident/trimestre

3,9745 euros/m3

Activitat econòmica
De 0 a 18 m3/ut. consum/trimestre

0,9749 euros/m3

Excés de 18 m3/ut. consum/trimestre

1,1849 euros/m3

Municipals

0,5845 euros/m3

Residències geriàtriques

1,1543 euros/m3

Provisionals d'obres

2,2296 euros/m3

Fuites interiors domèstic

0,6500 euros/m3

Fuites interiors activitat econòmica

0,6874 euros/m3

II) Subministrament aigua en alta
Venda en alta

1,1000 euros/m3

b) Tarifa servei clavegueram
1) Import servei aigua multiplicat per coeficient

0,1800

2) Quota clavegueram sense comptador aigua

20,4000 euros/any

c) Drets de connexió
1) Alta d'escomesa abastament aigua
2) Autorització de
clavegueram

presa

a

la

191,12 euros
xarxa

de

91,00 euros

d) Tarifes de venda d’aigua a Collsacreu
Quota fixa servei:
Abonats en general

12,85 €/uc/mes

Preu del subministrament:
Ús domèstic:
Fins a 10 m3/ut. consum/mes

1,0745 €/m3

Excés de 10 m3/ut. consum/mes

2,1560 €/m3

e) Conservació de comptadors i escomesa a
Collsacreu

0,55 €/ab/mes

A continuació, diu textualment: “Des de l’Ajuntament d’Arenys de Munt s’informa que el
passat dijous 23 de gener el Consell d'Administració de GUSAM – Aigües d'Arenys va
aprovar la proposta de nova tarifa per aplicar a partir del mes d'abril de 2014.
Aigües d'Arenys – GUSAM ha realitzat aquesta nova proposta arran de l'augment del
preu de l'aigua de compra a la xarxa de distribució en alta del Consell Comarcal del
Maresme (Xarxa Maresme Nord), a conseqüència de les noves condicions del sistema
Ter-Llobregat. Gràcies a la gestió del Consell Comarcal la pujada ha estat del 33,61 %
front el que han patit els pobles del baix Maresme que ha estat del 70%. Un cop més
es demostra que la gestió de proximitat, pública, privada o mixta, si es bona, acaba
tenint una repercussió positiva als vilatans i vilatanes.
En municipis del voltant tenim propostes (algunes no aprovades encara) que van del
43% al 12%, tots amb aigua del sistema de l’Alt Maresme gestionat pel Consell
Comarcal.
Els que tenen la puja directament d’ATLL tenen:
Aquest augment de la tarifa de compra d’aigua en alta, que és efectiu des del mes
d'octubre passat, ha estat del 38,30% en la quota fixa i del 33,61% en el preu per m3
d'aigua comprat. Aproximadament el 60% de l'aigua que distribueix Aigües d'Arenys –
GUSAM prové de la xarxa del Consell Comarcal, mentre que la resta prové de fonts
pròpies. La compra d'aigua a la Xarxa Maresme Nord suposa la despesa més gran a
la que fa front Aigües d'Arenys, arribant a partir d'ara a suposar fins al 43% del total del
pressupost del servei d’aigua de la societat municipal.
Aigües d'Arenys, gràcies a l'acurada gestió dels recursos, no hauria d'actualitzar tarifes
si no fos per aquest augment de preu de l'aigua de compra. Per aquest motiu, la nova
proposta de Tarifa del servei d'aigua i clavegueram preveu un augment mitjà de l'aigua
de l’11,18% del preu per a l'usuari/a final d'Aigües d'Arenys. S'estima que en un rebut
de consum estàndard (3 persones empadronades i consum de 27m3) l’augment
mensual serà de 2,29 €, el que equival a 6,87 € a la factura trimestral.
Aquest augment es repercuteix en un augment de la quota de servei domèstica que
passa de 5,50 euros/mes a 5,94 euros/mes, mentre que la quota d'activitats
comercials passa de 9,55 euros/mes a 9,94 euros/mes.
El preu del m3 d'aigua del primer tram domèstic passa de tenir un preu de 0,4375 € a
tenir un preu de 0,5845 €. La resta de trams domèstics es mantenen sense canvis. El
preu del m3 del primer tram domèstic seguirà subvencionat per sota del preu de cost,
que des de l’octubre passat és de 0,6221 €.
Pel que fa als usuaris d'activitats econòmiques el preu del primer tram es manté com
fins ara, mentre que el segon tram augmenta el seu preu dels 1,1349 € actuals fins als
1,1849 €.
També augmenta el preu de la quota fixa i del consum per a les urbanitzacions
pendents de recepció.
Per altra banda, i en vista de la difícil situació socioeconòmica que pateixen moltes
unitats familiars de la nostra vila, s'ha introduït un Fons Social per cobrir els rebuts
d'aquells usuaris que no puguin fer front als rebuts de l'aigua i el clavegueram de
manera justificada per part dels Serveis Socials de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.
Aquest Fons Social s'afegeix a la Bonificació Social per motius de Renda, que es
manté respecte de l'anterior tarifa, aplicant el mateix descompte respecte dels nous
preus.
Volem recordar als usuaris/es que el termini per sol·licitar la bonificació social per
motius de renda finalitza el dia 31 de març de 2014. Els usuaris que ja van ser
beneficiaris de la bonificació social durant el 2013 també han de tornar a presentar la
sol·licitud i la documentació.
Durant l'any 2013 s'han realitzat diverses actuacions per tal de millorar el funcionament
de la xarxa d'abastament d'aigua potable.
Primer de tot s'han realitzat actuacions, sobre la mateixa xarxa, de renovació i millora a
diversos punts del nostre municipi:
• S'han substituït 30 metres de canonada de fibrociment de la impulsió del Pou
Oliver al dipòsit de La Creueta.
• S'han substituït 20 metres de canonades de ferro galvanitzat de la línia del
Dipòsit Borrell cap al camí del Cementiri.

S'han substituït diverses vàlvules i connexions malmeses (Ctra. Lourdes, Línia
Borrell, etc.)
• S'ha instal·lat un comptador sectorial a la zona de Can Zariquei.
• S'han substituït 30 metres de canonada de Polietilè al Passeig Jalpí. Aquesta
canonada tenia un elevat número de fuites.
• S'han substituït uns 150 metres de canonada de polietilè a la zona de Can
Jalpí. Aquesta canonada també tenia un molt elevat número de fuites.
Per altra banda, i per tal de millorar també el rendiment de la xarxa, aquest any s'ha
iniciat un programa progressiu de substitució de comptadors domiciliars, atès que s'ha
detectat que el parc de comptadors està molt envellit. Durant aquest any 2013 se
n'han substituït 52 que ja havien superat la seva vida útil.
Totes aquestes actuacions es troben incloses en una estratègia global per millorar el
rendiment de la xarxa d'abastament d'aigua que tindrà com a instrument fonamental el
futur Pla Director de la Xarxa d'Abastament d'Aigua Potable. Aquest Pla Director s'està
realitzant en l'actualitat gràcies a un ajut de la Diputació de Barcelona. Aquest ajut es
va sol·licitar el mes d'abril de 2013 i es preveu tenir el Pla enllestit per la tardor de
2014.
A més, durant aquest any 2013 s'han detectat i reparat 155 fuites d'aigua a la xarxa de
subministrament. Algunes d'aquestes reparacions han estat cabdals per a la millora
del rendiment de la xarxa, atès que portaven temps perdent aigua sense que fos
possible detectar-ho al no sortir a la superfície. Algunes d’aquestes fuites són, per
exemple, les detectades a la Ctra. Sant Celoni, a la cruïlla entre la Ctra. Torrentbò i la
Riera Sobirans, a l’Avinguda Panagall i al Carrer Can Bernat de la zona industrial.
D'aquesta manera, durant el 2013, el rendiment de la xarxa d'abastament d'aigua ha
passat del 57% a l'inici de l'any fins al 67% a finals d'any, situant-se la mitjana entre el
61 i el 62%.
A més, per tal d’augmentar l'aprofitament de les captacions pròpies, durant el 2013, i
fruit d’algunes millores en les instal·lacions elèctriques, s’han pogut utilitzar molt més
els pous de titularitat municipal. Si durant el 2012 es van produir 200.225 m3 provinents
de pous propis, arribant a un 25,16% del total, durant el 2013 aquest xifra va
augmentar fins els 301.730 m3 arribant al 40,46% de tota l'aigua subministrada.
Durant el 2013 també s'ha fet efectiva la compra agregada d'electricitat, conjuntament
amb d'altres empreses públiques municipals d'aigua membres del CONGIAC
(Consorci per la Gestió Integral de l'Aigua de Catalunya), del qual GUSAM és membre
des de 2011. Això ha permès obtenir unes condicions econòmiques més avantatjoses
en el subministrament elèctric, que s’utilitza bàsicament per a l’extracció d’aigua de les
captacions pròpies.”
•

El Sr. Alcalde agraeix la claredat de l’exposició, que a ningú li agrada pujar una taxa,
però és la realitat.
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: ”En aquest punt ens
proposen un augment de la taxa pels serveis de subministrament d’aigua i
clavegueram. Expliquen que aquest augment està motivat per l’increment de costos de
l’aigua que es compra al Consell Comarcal i pel fet que, amb un any de sequera com
aquest, s’haurà de comprar més aigua en alta.
Un augment de la tarifa de l'aigua que, tal com diu l'informe dels Serveis Tècnics, és
d'un 33,60% en el primer tram de consum domèstic, d'un 8% en la quota fixa
domèstica, d'un 29,40% en la venda d'aigua en alta, i d'un 68,48% d'increment en la
quota de servei a les urbanitzacions.
Tot plegat és preocupant. Però el que realment ens preocupa és que el tram que
paguem tots els consumidors, però el que paguen especialment les persones que
menys aigua gasten, fonamentalment els jubilats i aquelles famílies que han de reduir
el consum de l'aigua perquè no la poden pagar, a conseqüència de la greu crisi
econòmica, puja un 33,60%. Al qual li hem d'afegir un 8% de la quota fixa. I posarem
un exemple clar: una família estàndard, de tres membres, que consumeixi 3m3 per
membre i mes, el que és igual a 100 litres per dia, el que són 27m3 al trimestre, fins

ara pagaven 27,31 euros de consum d'aigua i ara passaran a pagar-ne 33,60. Un
increment del 23,03%.
Si a aquesta xifra li afegim el cànon de l'aigua, el clavegueram i l'IVA posterior, ens
trobarem que la factura arribarà a la xifra de 56,88 euros.
Per molt d'estalvi que es vulgui fer, en una família estàndard de tres membres la
factura trimestral de l'aigua no baixarà, a partir d'ara, de 56,88 euros. Perquè reduir el
consum per sota dels 100 litres al dia és realment complicat.
En el cas de què la unitat familiar sigui d'un membre, un jubilat per exemple, amb un
consum mínim de 3m3 al mes, ens trobarem que pel consum d'aigua passarà a pagar
cada mes 23,08 euros que, afegits al cànon de l'aigua, el clavegueram i l'IVA, li donarà
un total de 34,38 euros al mes.
I si bé és cert que la factura de l'aigua només pujarà uns 2,60 euros cada mes, el que
ve a ser uns 7,80 euros al trimestre, per a les famílies que menys consum d'aigua
facin, tal com s'aplica aquest increment de tarifa, també és cert que aquest increment
de 2,60 euros al mes, també el tindran les famílies que més consum d'aigua facin. O
sigui que tindran el mateix increment de 2,60 euros al mes tant aquelles famílies
humils, com aquelles que facin un ús abusiu del consum d’aigua perquè s’ho poden
permetre.
Contràriament, ens trobem que els trams de consum d'aigua superiors, el segon, el
tercer i el quart, no patiran cap increment. Aquests són els trams que penalitzen el
consum excessiu i sumptuós de l'aigua, especialment el tercer i el quart. Fet totalment
incongruent amb una política d'esquerres en què el que es vol és prioritzar a les
classes populars i més desafavorides de la societat, respecte de les classes socials
més adinerades.
Sembla raonable pensar que l'exercici de més sentit comú era una pujada proporcional
en tots els trams que compensés la pujada global. Vostès, però, han trobat una solució
més simple, carregar-ho tot al primer tram. Però és una solució molt més injusta i que,
a part, no convida a l'estalvi, ja que això és carregar l’increment al poc consum i
subvencionar els grans consums. En lloc de fer uns nous preus on l’increment es
reparteixi en els tres trams alts.
D'aquesta forma tampoc s'està treballant per una reducció del consum de l'aigua, ja
que si el tram que només s'encareix és el de més baix consum, mentre la resta de
trams no tenen cap tipus d'increment, què estem incentivant, l'estalvi d'aigua? O el
consum excessiu?
Es poden fer molts exercicis de càlcul per calcular la tarifa i alguns sense perjudicar el
primer tram.
Diuen que s'ha de comprar un 10% més d'aigua. I que la compra d'aigua al Consell
Comarcal s'ha incrementat un 33,61%. Bé. Doncs posem-nos com a objectiu evitar-ho.
No pagar-ho, ni que sigui més car. L'aigua és un recurs escàs, per tant, la solució no
és pagar-la més cara sinó gastar-ne menys. I això només es soluciona desincentivant
els consums superflus, els dels trams alts. No es pot penalitzar els trams baixos, i
menys encara només els baixos.
Aquest 10% d'aigua addicional que s'ha de comprar es podria evitar si els usuaris que
més gasten en gastessin menys i és a aquests a qui s'ha de repercutir el cost
addicional. Als usuaris que en gasten poca no se'ls pot demanar que en gastin menys
encara.
Més quan el litre d'aigua dels pous propis ens a surt a un preu inferior al 0,30 euros
m3. Per tant, incentivar la captació d'aigua en pous propis afavoreix la baixada del
preu de l'aigua. Però, curiosament, en el Pressupost per aquest 2014 vostès no
preveien cap inversió amb aquesta finalitat.
En l'estudi tarifari de GUSAM i en l'informe dels Serveis Tècnics es diu que preveuen
captar 257.328m3 de pous propis i que preveuen comprar al Consell Comarcal
488.418m3. Incrementant la compra d'aigua al Consell Comarcal. Al 2013 se li va
comprar 444.016m3. Potser, si el preu del m3 d'aigua comprat al Consell Comarcal
s'ha incrementat un 33,61% i el preu del m3 en pous propis és inferior al 0,30 euros,
potser hauria estat força assenyat plantejar-se comprar menys aigua al Consell
Comarcal i fer alguna inversió per tenir més pous propis. Potser d'aquesta forma ens
hauríem estalviat un increment tant elevat.

I, sigui dit de passada, el preu del m3 a GUSAM li surt a 0,511 euros. Aquesta xifra és
el resultat de multiplicar els m3 captats en pous propis, 257.328 per 0,30€/m3, pels m3
comprats al Consell Comarcal, 488.418 per 0,6221 €/m3.
Per tant, el preu m3 del primer tram, que es cobrarà a 0,5845 euros, no estarà
subvencionat, ja que el m3 actualment ens està costant 0,511euros.
Per altra banda, ens trobem que dels 745.746 m3 que entraran a la xarxa i que
impliquen un cost de 716.770,13 euros, només es facturaran 429.022 m3. El que vol
dir que la xarxa perdrà, durant aquest 2014, 316.724 m3. Un 42,50%. Una aigua
perduda que paguem entre tots.
Millorar la xarxa de l’aigua seria una altra manera d’estalviar, ja que es perd al voltant
d’un 42,50% d’aigua, i això vol dir que aquesta aigua l’hem d’acabar comprant a preus
més alts.
Només fent que la xarxa d'aigua perdés 116.000m3 menys, no s'hauria d'aplicar cap
increment a la tarifa d'aigua. 116.000m3 és un terç de l'aigua que ara es perd. Sembla
totalment racional aspirar a obtenir un rendiment de la xarxa que s'apropi al 75%. Que,
per cert, era la xifra que havia de garantir SOREA per contracte i que mai va arribar a
garantir. Ara estem pagant la incompetència de SOREA en la gestió de l'aigua a
Arenys de Munt.
Aquesta pèrdua de aigua es produeix per una deficient xarxa, amb fuites constants
d'aigua, però també es produeix per frau d'algunes persones que gasten aigua saltantse el registre del comptador. Fet que és força injust per a la gran majoria de famílies
que si que paguem l'aigua que realment consumim.
Des de la CUP els vam suggerir que preveiessin una partida per fer inversions en la
millora i manteniment de la xarxa de l’aigua. Tenen aquesta partida prevista? En aquell
moment ens van dir alarmistes, però ara pren tot el seu sentit aquella proposta que els
hi vam fer en el Ple de Pressupostos i l'al·legació conseqüent que vam realitzar.
Unes inversions que haurien d'anar en la línia de millorar la xarxa, per evitar fuites
d'aigua, però que també haurien d'anar en la lluita contra el frau i en la millora dels
comptadors d'aigua, per evitar discriminacions.
El que vam aconseguir a l'aplicar aquesta nova filosofia en la tarifa de l'aigua, quan la
CUP estava al Govern, una tarifa que es va aconseguir amb el treball conjunt de les
diferents formacions que participem en aquest Ple, va ser reduir el primer tram i encarir
progressivament els següents, de tal forma que l'últim tram, el del consum sumptuós,
tenia un increment molt superior als altres.
Una mesura totalment justa. També es van introduir 4 trams per tal de diferenciar
clarament aquests consums.
Però, tot i que es mantenen aquests 4 trams, des de la CUP no considerem que sigui
gaire raonable aplicar tot l'increment de la tarifa al primer tram de consum que és el
que s'aplica a tota la població, que és el que fomenta un estalvi d'aigua i que és el que
té un tractament més social per combatre aquesta greu crisi econòmica que afecta a
moltes famílies del nostre poble, d'Arenys de Munt.
Més quan hi ha moltes alternatives que es poden explorar per aconseguir evitar
aquesta apujada, com fer un repartiment més just de la tarifa entre tots els trams, com
pot ser recuperar pous que van ser tancats per SOREA o com pot ser millorar el
rendiment de la xarxa d'aigua.
El nostre vot serà en contra.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que han analitzat les seves tarifes, que
estan d’acord en què el tram primer és l’únic que puja, que estan neguitosos pel
clavegueram, i que veuen que hi ha pèrdues importants d’aigua i això s’hauria de
racionalitzar. També han vist en l’informe del tècnic que s’ajusta la pujada a la legalitat.
El regidor Sr. Molons diu que, de les propostes que ha fet la CUP, la pujada en
números és de 14 cèntims; també explica que van presentar les tarifes a tots i no van
fer propostes, les fan ara, que no serveixen de res, per això es va fer la reunió, perquè
tothom digués el que necessités, però fer-les avui no van enlloc. Les tarifes es van
tocar l’any passat i molt en el trams més elevats i això ha provocat que els consums
elevats hagin baixat, ara no s’havien de tocar. El tram més baix no es tocava des del

2009, i els governs municipals, de molts de colors, no s’han atrevit a tocar tarifes; però
l’aigua té un cost encara que no en gastem i el que no es pot fer és paternalisme. La
gent ha de conèixer quant costa i ha d’haver-hi mesures socials per als que no tenen
recursos i que es tramiten des dels Serveis Social. Els serveis valen el que valen i
desprès fer protecció social a qui toca, no a tots, perquè qui pot, ho ha de pagar.
Respecta la seva opinió i, si hagués arribat abans, l’haurien estudiat.
La regidora Sra. Vázquez diu que ara ho sabem, però pensen que el Ple és un lloc per
fer propostes, saben que l’aigua té un cost, però pensen que la pujada s’havia de
repartir entre els 4 trams.
El Sr. Alcalde diu que de l’escenari que planteja la CUP, va ser simulat pel Govern, de
manera que la població sortís el menys perjudicada i aquesta proposta era la més
justa i també diu que tothom comparteix el tema de les fuites, s’està treballant en això i
les primeres dades donen una llum important perquè hi ha hagut importants estalvis.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i
En Fèlix Oliván i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; una abstenció del regidor En
Ramon Planas i Freixas, del grup PP i quatre vots en contra dels regidors En Josep
Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i Na
Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A L’ORGT.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que intentarà ser breu i explicar-ho
amb claredat. El que es proposa és modificar el conveni amb l’ORGT, en alguns casos
s’amplien les delegacions, en alguns casos es modifica i, en alguns llocs, es
concreten.
A continuació, explica la següent proposta de la Comissió Informativa de Serveis
generals.
“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret

legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que
els corresponguin.
A l’empara de la previsió legal, es considera oportú ampliar la delegació en la
Diputació de Barcelona amb les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva i en els annexos d’aquesta
proposta s’enumeren, així com modificar algunes de les delegacions ja existents.
D’altra banda, l’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així
com entre aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la
conveniència de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions
delegades en un text refós, en ordre a acreditar amb suficient claredat la competència
dels òrgans actuants.
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat
que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat.

També els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient
precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens
Supramunicipal.
Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic i
alhora confirmar i ratificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb
anterioritat a aquesta data, completant i concretant en allò que calgui els acords
anteriors. Així mateix, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de
les administracions públiques de Catalunya estableix en el seu article 8.4 que la
delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de
control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a
condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.
En virtut de tot això, a proposta del Regidor d’Economia, un cop valorades quines són
les necessitats municipals pel que fa a la gestió dels ingressos i l’informe de la
Intervenció municipal i l’informe de Secretaria, es proposa al Ple de l’Ajuntament que,
amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, adopti els següents acords:
Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de
Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de
gestió, liquidació i recaptació que s’especifiquen en l’Annex I de la proposta i que
forma part d’aquest acord a tots els efectes legals, en relació als tributs i altres
ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:
- Taxes per:
 Prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de
caràcter local.
 Les llicències d'activitats ambientals i d'activitats recreatives i espectacles
públics, i les comunicacions d'activitats ambientals i d'activitats recreatives i
espectacles públics i innòcues.
 Ocupació dels terrenys d'ús públic amb taules, cadires i aparells i altres
elements amb finalitat lucrativa.
 Servei de mercat municipal.
- Facultats que la legislació urbanística atorga a aquest Ajuntament per a la recaptació
en via de constrenyiment dels ingressos corresponents a les entitats urbanístiques
col·laboradores constituïdes o per constituir en futures actuacions urbanístiques
(Juntes de Compensació i Entitats urbanístiques de conservació), un cop provisionats
de constrenyiment per aquest Ajuntament.
Segon.- Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona de les
facultats de recaptació dels ingressos de dret públic que s'esmenten a continuació, per
la qual cosa les facultats delegades passen a ser les que s'enumeren en l’Annex II de
la proposta i que forma part d’aquest acord a tots els efectes legals:
- Taxes per:
 Expedició de documents administratius.
 Llicències urbanístiques.
- Sancions diverses.
- Sancions urbanístiques.
- Multes coercitives.
- Execucions subsidiàries.
- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar.
Tercer.- Com a conseqüència dels acords de delegació anteriorment adoptats i de les
modificacions efectuades en el punt anterior, les funcions de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació delegades a la Diputació de Barcelona queden fixades en els

termes de la refosa continguda en l’Annex III de la proposta i que forma part d’aquest
acord a tots els efectes legals.
Quart.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
Cinquè.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte
a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als
criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
Sisè.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest
acord es regeix per les regles que figuren en l’Annex IV de la proposta i que forma part
d’aquest acord a tots els efectes legals.
Setè.- Autoritzar a l’Alcalde president per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per la realització efectiva dels anteriors acords.
Vuitè.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop
acceptada la delegació, la Diputació les farà públiques tant en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també,
en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària.
ANNEX I – NOVES DELEGACIONS
- Taxes per:


Prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter
local.

Les funcions que en relació a la gestió i recaptació d’aquesta taxa es deleguen són:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·




Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Les llicències d'activitats ambientals i d'activitats recreatives i espectacles
públics, i les comunicacions d'activitats ambientals i d'activitats recreatives i
espectacles públics i innòcues.
Ocupació dels terrenys d'ús públic amb taules, cadires i aparells i altres
elements amb finalitat lucrativa.
Servei de mercat municipal.

Les funcions que en relació a la recaptació d’aquestes taxes es deleguen són:
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

- Facultats que la legislació urbanística atorga a aquest Ajuntament per a la
recaptació en via de constrenyiment dels ingressos corresponents a les entitats
urbanístiques col·laboradores constituïdes o per constituir en futures actuacions
urbanístiques (Juntes de Compensació i Entitats urbanístiques de conservació),
un cop provisionats de constrenyiment per aquest Ajuntament.
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

ANNEX II – MODIFICACIO DE l’ABAST DE DELEGACIONS EXISTENTS
- Taxes per:



Expedició de documents administratius.
Llicències urbanístiques.

Les funcions que, en relació a la recaptació d’aquestes taxes, es deleguen són:
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

- Sancions diverses.
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les sancions imposades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

- Sancions urbanístiques.
·
·
·
·
·

Notificació de les sancions imposades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

·
·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

- Multes coercitives.
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

- Execucions subsidiàries.
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui
liquidar:
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

ANNEX III – TEXT REFOS DE LES DELEGACIONS
I.- Impost sobre béns immobles.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Impost sobre activitats econòmiques.
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
· Concessió i denegació de beneficis fiscals.
· Revisió de les autoliquidacions presentades.
· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
· Expedició de documents cobratoris.
· Pràctica de notificacions de les liquidacions.
· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
· Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
· Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificació de liquidacions.
Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
Notificació de la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi
realitzat per l'ORGT.
Liquidació d'interessos de demora i del recàrrec d'extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.

·
·
·

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VI – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general,
l’import de la qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de
la facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides
empreses.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VII.- Taxes per:




Entrada de vehicles a través de la vorera. Guals (entrada de vehicles).
Prestació del servei de residus municipals (Recollida d'escombraries).
Prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter
local.

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d’aquestes taxes es deleguen són:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·





Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
Expedició de documents administratius.
Llicències urbanístiques.
Les llicències d'activitats ambientals i d'activitats recreatives i espectacles
públics, i les comunicacions d'activitats ambientals i d'activitats recreatives i
espectacles públics i innòcues.
Ocupació dels terrenys d'ús públic amb taules, cadires i aparells i altres
elements amb finalitat lucrativa.



Servei de mercat municipal.

Les funcions que en relació a la recaptació d’aquestes taxes es deleguen són:
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.




Clavegueram.
Servei de subministrament d'aigua.

Les funcions que en relació a la recaptació d’aquestes taxes es deleguen són:
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VIII.- Preu públic per:


Servei d'escola bressol.

·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IX.- Contribucions especials.
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

X.- Quotes d'urbanització.
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XI.- Sancions diverses.
·

Notificació de les sancions imposades per l'Ajuntament.

·
·
·
·
·
·

Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XII.- Sancions urbanístiques.
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les sancions imposades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XIII.- Multes coercitives.
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XIV.- Execucions subsidiàries.
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius.
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XVI.- Facultats que la legislació urbanística atorga a aquest Ajuntament per a la
recaptació en via de constrenyiment dels ingressos corresponents a les entitats
urbanístiques col·laboradores constituïdes o per constituir en futures actuacions
urbanístiques (Juntes de Compensació i Entitats urbanístiques de conservació),
un cop provisionats de constrenyiment per aquest Ajuntament.
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XVII.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui
liquidar:
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

ANNEX IV - REGLES
Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest
acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data
d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió
de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la
Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de
desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els
Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en
l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si
aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes,
llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de
l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.

Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades
per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos
indeguts aprovades dins el període quinzenal anterior, amb les especificacions
necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada per
la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió del
període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del
deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà abonada
conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es transferirà
a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària municipal, i
la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la
Diputació.
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular
de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió
Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la
gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 22
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte
anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota
l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment.
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.

c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de
Recaptació i en les disposicions concordants.
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un
local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització
de les dependències municipals.
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries
per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de
protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a
les especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat
delegada a la Diputació de Barcelona.
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de
documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més, tots els documents
generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de
suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la
normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).
Regla onzena.
següents:

Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord.
4. Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Se'ns presenta
aquesta proposta per delegar funcions en el cobrament de tributs en l'Organisme de
Gestió Tributària, depenent de la Diputació de Barcelona, en el que podria tractar-se
d'un punt purament tècnic o administratiu.
Ara bé, analitzant detalladament aquesta proposta la podem separar en dues basants,
una purament tècnica de millora del redactat del conveni i d'aclariment de les
competències delegades i una altra d'una nova delegació de cobrament de tributs en
la Diputació.
En aquesta nova delegació detectem alguns inconvenients.
Primer, s'ha de dir que s'efectuen unes noves delegacions pel cobrament de tributs, a
banda de les que ja tenen, que són el grans impostos i taxes que ha de recaptar
l'Ajuntament.
Aquestes noves delegacions, fonamentalment, són per:
• La taxa de prestació de serveis en el cementeri.
• La taxa per les llicencies d'activitats ambientals, recreatives i espectacles
públics.
• La taxa per l'ocupació dels terrenys d'ús públic amb taules, cadires i aparells.
• La taxa del servei del Mercat Municipal.
Que des de la Diputació es recaptin els grans tributs entra dins d'una lògica perquè
generen molt d'enrenou i molta complicació administrativa a l'Ajuntament. Però
aquests, que són petits tributs, nosaltres entenem que no hi ha cap motiu.

Fins ara aquests tributs, que són per fets molt concrets, es generaven i es cobraven
des del mateix Ajuntament. Es feia el seguiment d'aquests cobraments, també dels
impagaments i de les dificultats, o no, que poguessin tenir els veïns alhora de pagarlos. Així com de les seves demandes o al·legacions.
Ara, amb aquesta nova delegació cap a la Diputació, i amb la decisió d'aquest Govern,
s'allunya la gestió dels vilatans afectats. S'allunyà i serà fa molt més esterilitzada, molt
més asèptica. Des del Govern ja no farà falta haver de prendre decisions
compromeses sobre reclamacions o al·legacions de vilatans, coneguts, que puguin
tenir problemes per pagar o que demanin pròrrogues o fraccionaments, per culpa de la
greu crisi econòmica. Però és que pels vilatans afectats serà molt més complicat
sol·licitar modificacions, bonificacions, reduccions, fraccionaments, pròrrogues, etc,
allò que necessitin i que els hi autoritzin. Se'ls allunya el centre de decisió.
Ara es delega tot a la Diputació i serà aquesta administració, una administració molt
més impersonal, la que prendrà les decisions sense haver de saber les dificultats que
passen els nostres veïns.
Per part del nostre Govern és molt més còmode no haver de prendre determinades
decisions i per altre costat, també, hi haurà menys feina pels treballadors municipals.
A canvi de què? A canvi de pagar un 2% de comissió a la Diputació, sobre el total
recaptat. En aquest sentit hem de dir que en el Pressupost d'aquest 2014 hi havia
previst pagar a la Diputació 105.000 euros, per la realització d'aquest servei. Una xifra
que probablement augmentarà amb la delegació d'aquests nous tributs. I que hauria
d'implicar una modificació de crèdits.
També la Diputació es quedarà amb el 100% dels recàrrecs de constrenyiments.
Tot plegat farà que s'incrementi la pressió fiscal sobre els veïns d'Arenys de Munt,
perquè es despersonalitza el tracte i perquè a la Diputació no li tremola el pols a l'hora
d'embargar comptes bancaris, especialment si els recàrrecs formen part de la seva
quota d'ingressos.
Nosaltres considerem que aquest percentatge del 2% és excessiu i que s'hauria de
baixar, com a mínim, a un 1,50%. No hauríem d'oblidar que la funció de la Diputació és
la d'oferir serveis als municipis, sense la possibilitat d'obtenir beneficis a càrrec
d'aquests municipis i que la seva estructura, també, s'ha d'ajustar, per tant, ha de
reduir costos i, també, hauria de desprendre's de molts d'aquests càrrecs que tenen
que estan ocupats per gent de partits polítics convencionals, com a contribució a la
quota de funcionament orgànic d'aquests partits polítics. En aquest mal funcionament
endèmic i aquesta vinculació anòmala que tenen les administracions amb els partits
polítics, que ve des de la mort del dictador i de la mal anomenada 'transició', que tan
de mal està fent a la nostra societat, en forma de corrupcions múltiples i diverses.
També es delega en la Diputació la potestat de concedir i denegar exempcions o
bonificacions o fraccionaments. l'Ajuntament perdrà aquesta potestat. Per tant, una
vegada aprovada aquesta proposta, l'Ajuntament serà força menys independent del
que era. Però aquestes potestats quedaran en mans de la Diputació que, sense
conèixer la problemàtica, estarà més interessada a cobrar recàrrecs, constrenyiments i
efectuar els embargaments de comptes bancaris, sobretot i especialment si s'acaba
quedant aquests recàrrecs
En aquest mateix Ple, en el punt 6è, s'efectuarà una declaració institucional per no
centralitzar serveis en altres administracions, per anar en contra de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, que entre moltes altres coses el
que vol és treure serveis als municipis per portar-los a altres administracions. Però el
que avui aprovaran amb aquesta proposta és, justament, delegar atribucions
municipals en altres administracions superiors. Una incongruència.
Des de la CUP sempre hem pensat que aquest servei de recaptació d'impostos i taxes
es podria fer des de l'empresa municipal, ja que, aquests 105.000 euros, o més, es
podrien acabar quedant al poble, al mateix temps que generarien llocs de treball i
riquesa, en comptes de generar-ho en altres municipis.
Per nosaltres, allunyar la gestió dels vilatans no és correcte, però allunyar les
problemàtiques socials dels nostres veïns dels òrgans que han de prendre les
decisions encara ho és menys.
El nostre vot serà en contra.”

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que només vol afegir que al ser un
tràmit de regulació del conveni hi votaran a favor.
El regidor Sr. Sánchez diu que potser s’ha explicat malament, però que algunes
gestions tornen a l’Ajuntament i que algunes taxes es feien igual per l’ORGT, però ara
només li posen nom o cognom.
Ara les llicències urbanístiques tornen a l’Ajuntament i altres ingressos no tributaris
també es portaran per l’Ajuntament i els preus públics, la voluntària, la portarà
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, abans la portava l’ORGT i no en tots els casos i sobre
tot el discurs que ha fet el senyor Jiménez, aclareix que el Govern ha de perseguir a la
gent que no paga, però avui pensa que estan parlant d’altra cosa.
El regidor Sr. Jiménez diu que ha escoltat al regidor d’Economia i li diu que també
seria convenient que es llegís els expedients que formen part del Ple i, en aquest punt,
veiem que hi ha noves delegacions, a l'annex 1 apareixen les noves delegacions que
es fan a l'ORGT i trobem la prestació de serveis en cementiris locals, llicencies
d'activitats ambientals i d'activitats recreatives i espectacles públics, ocupació de
terrenys d'ús públic amb taules, cadires i aparells i altres elements amb finalitat
lucrativa, Servei de Mercat Municipal, tant en voluntari com en executiu, això són
noves delegacions que es cedeixen, tant en voluntari com en executiu, les facultats
que la legislació urbanística atorga a aquest Ajuntament per a la recaptació en via de
constrenyiment pels ingressos, ara també es delega a l'Organisme, a la Diputació,
evidentment són recàrrecs per constrenyiment per tant no són en voluntari. I en les
modificacions que es fan, també podem llegir en l'expedient que forma part d'aquest
punt que va a Ple, també podem llegir: Expedició de documents administratius,
Llicencies urbanístiques, sancions diverses, sancions urbanístiques, multes
coercitives, execucions subsidiàries, tant en període voluntari com executiu, i altres
ingressos tant tributaris com no, aquests només en període voluntari. També podem
veure en el text refós de les delegacions (Annex III), Impost sobre béns immobles,
Impost sobre activitats econòmiques, Impost sobre vehicle de tracció mecànica, Impost
sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, Taxa per utilització privativa o aprofitament
especial constituís en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques, Taxes per l'entrada
de vehicles a través de la vorera, guals, per la prestació de servei de residus
municipals, la prestació de serveis en cementiris locals, l'expedició de documents
administratius, les llicencies urbanístiques, les llicencies d'activitats ambientals i
d'activitats recreatives, l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i aparells,
servei de mercat municipal, tots aquest van tant en període voluntari com executiu. El
clavegueram i el servei de subministrament de l'aigua, només en període executiu,
l'escola bressol només en executiu. Hem trobat tres tributs que no es cobren en
voluntari, la resta tots en període voluntari i executiu. Contribucions especials, quotes
d'urbanització, sancions diverses, sancions urbanístiques, multes coercitives,
execucions subsidiàries, també són en període voluntari i executiu. Costes judicials,
no. Potser valdria la pena que de tant en tant es llegís els expedient que porten a Ple,
potser aleshores tindria una mica més d'informació i podria parlar amb una mica més
d'informació del que ha parlat quan ha dit que es recuperaven cobrament de taxes i
probablement, està dient que al·lucina, i probablement l'expedient està malament, però
aleshores valdria la pena que el treballessin millor i que el fessin més bé.
El regidor Sr. Sánchez li diu que sembla mentida que hagi estat regidor d’Economia,
que tot això ja es portava, només que ara es concreta, que no s’ha canviat res, que no
discutiran més, que ell ha contribuït a fer l’expedient i que sembla que està mal
informat.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i

Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps,
En Fèlix Oliván i Mayoral i En Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, CIU, PSC i
PP; i quatre vots en contra dels regidors En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia
Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, del grup
CUP.
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.
La regidora Sra. Vila llegeix el text següent:
“Arenys de Munt ha estat poble pioner en les consultes per a la independència de
Catalunya. Enguany celebrarem el cinquè aniversari d’aquell dia que va canviar
l’escenari polític i social; un dia que va motivar un canvi revolucionari en una societat
que necessitava una guspira per sortir al carrer i demanar allò que se’ns va usurpar: la
independència del nostre país. Han estat cinc anys de treball intens i pacífic, on la
societat ha empès els grups polítics a prendre posicions i prendre decisions.
Atès que el passat dia 12 de desembre l’honorable President de la Generalitat de
Catalunya Artur Mas, amb el suport del partits a favor del dret a decidir, (CIU, ERC,
ICV i CUP), varen acordar una pregunta i una data per consultar al poble de
Catalunya, si vol esdevenir un nou estat d’Europa.
Vist que la data escollida ha estat el proper 9 de novembre del 2014.
Atès que la pregunta escollida ha estat: Vol que Catalunya esdevingui un estat?, i en
cas afirmatiu, vol que aquest estat sigui independent?
Vist la negativa per part del Govern espanyol a acceptar el dret democràtic del poble
de Catalunya a decidir el seu futur, i en conseqüència a facilitar cap mena de dada,
espai o infraestructura per a la realització de la consulta.
En relació als antecedents exposats, les Regidores i els Regidors del Grup Municipal
d’ERC proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer.- 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.
Segon.- Notificar aquest acord al President de la Generalitat, als consellers i
conselleres, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a tots els grups polítics amb
representació al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis (ACM),
a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), al Consell Comarcal del
Maresme, a l’Assemblea Nacional de Catalunya i a Òmnium Cultural.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que és el que sempre diuen, que s’han
de complir les Lleis i que s’ha de complir la Constitució i llegeix l’article 149 i l’article 50
de Llei de Règim electoral general: Queda prohibida la cessió de dades a exempció
dels que es demanin per conducte judicial; i el Codi penal diu que seran condemnats
conforme determina l’art. 40. Consideren que, en aquest cas la Generalitat no té
competències per fer la consulta i el Parlament respondrà amb un no rotund a la
petició realitzada per la Generalitat i explica la Llei sobre el secret estadístic. En
conclusió, si els alcaldes cedeixen el cens, incompleixen les 3 lleis:
- Llei de Bases

-

Llei Catalunya
Llei estadística Catalunya

La regidor Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Des del grup
municipal socialista d’Arenys de Munt ens caracteritzem i ens hem caracteritzat per ser
favorables a què els catalans i catalanes puguem decidir el nostre futur polític en
democràcia i dins del marc legal, és per això que ens abstindrem respecte a la moció
presentada pel grup municipal d’ERC ja que trobem certs elements que, en ares de la
responsabilitat i en interès del propi Ajuntament d’Arenys de Munt i dels seus vilatans i
vilatanes, ens porta a ser prudents respecte a votar a favor o en contra d’aquesta
moció.
1. Primer de tot, aquesta sol·licitud de la Generalitat de Catalunya encara no s’ha
produït i tampoc coneixem el marc legal en el que es realitzarà aquesta petició
ni la consulta, per tant, no podem posicionar-nos ni favorablement ni
negativament, davant un fet que encara no s’ha produït i que, depenent del
marc legal en el que es produeixi, els posicionaments poden ser en un sentit o
un altre.
2. Hem de ser conscients que el Padró és una eina que els ens locals gestionen
però que no en som propietaris ni titulars de les dades personals que els
vilatans i vilatanes ens confien.
La titularitat del Padró correspon a l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i els
ajuntaments només tenim competència en la seva gestió i actualització. Podem
recollir les dades i explotar-les per assumptes de competència local però no
podem cedir aquestes dades perquè no són nostres.
Les dades del Padró estan protegides per la Llei Orgànica de Protecció de
Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999, de 13 de desembre) i en aquest
marc normatiu s’estableix que el titular de les dades del Padró és l’INE, i no els
Ajuntaments.
Per tant, una cessió de dades per part de l’Ajuntament d’Arenys de Munt sense
l’autorització de l’INE podria comportar una violació de la normativa vigent en
l’àmbit de la protecció de dades de caràcter personal i, com a conseqüència
d’aquesta violació, l’Ajuntament, directament, i els vilatans i vilatanes,
indirectament, hagi de fer front a les sancions econòmiques que es contemplen
a la pròpia llei.
Per tant, no podem cedir unes dades personals de les quals no som titulars si,
prèviament, no hem estat autoritzats pel titular.
3. És cert, l’article 40.3 del Text refós de la Llei Municipal de Catalunya autoritza als
ajuntaments la cessió de les dades del padró d’altres administracions que ho sol·licitin
en l’exercici de les seves competències però, en aquests moments, la Generalitat de
Catalunya no disposa de les competències necessàries per convocar consultes ni, de
moment, l’Estat li ha delegat la competència per convocar-les.
Per tant, de moment, no es pot apel·lar a l’article 40 de la Llei municipal de Catalunya
en el cas de la consulta que el Govern de la Generalitat de Catalunya vol convocar pel
proper dia 9 de novembre.
I, per acabar, jo demanaria a la resta de grups polítics i membres d’aquest Ple que
quan es doni el supòsit real que la Generalitat de Catalunya sol·liciti expressament a
l’Ajuntament d’Arenys de Munt la cessió de les dades del Padró per convocar una
consulta perquè els catalans i catalanes decidim el nostre futur polític, llavors, ho
debatim i prenguem una postura al respecte tenim en compte les circumstàncies i el
marc legal en el que la Generalitat fa aquesta petició a l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Amb independència de què els socialistes compartim amb la resta de grups l’objectiu
de celebrar una consulta als catalans i catalanes sobre el seu futur, considerem que
aquesta s’ha de celebrar en el marc de la legalitat i preservant els drets i els interessos
dels més febles i en aquest cas, em refereixo als Ajuntaments de Catalunya i els seus
minsos pressupostos que són sufragats amb els impostos dels ciutadans.
I és que el fet de donar un “xec en blanc” a la Generalitat de Catalunya, autoritzant la
cessió per part de l’Ajuntament d’Arenys de Munt de les dades personals d’un registre,
com el del padró, que no és nostre, quan encara la Generalitat no ha realitzat

formalment aquesta petició de cessió perquè encara no té clar el marc legal en el que
es realitzarà aquesta consulta, perquè encara no té la competència per convocar-la,
em sembla precipitat, i que, amb independència de les bones intencions que hi puguin
haver al darrere d’aquesta moció, ens pot portar a què l’Ajuntament d’Arenys de Munt
hagi de fer front a unes conseqüències jurídiques i econòmiques en cas de vulneració
de la normativa de protecció de les dades de caràcter personal que, no oblidem, la
seva protecció és un dret fonamental que va més enllà del dret a la participació
política.
Per això ens abstindrem.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que hi votaran a favor i estan amb el
procés iniciat per Catalunya sobre el seu futur i això és important. En el debat surten
les amenaces velades que no haurien de plantejar-se; recorda que a l’any 96 es va
utilitzar un cens per la consulta sobre la Riera, aquesta consulta va ser portada al
Jutjat que la va arxivar i el Síndic de Greuges només va dir que la paraula utilitzada
era incorrecta i que es podria haver fet un altre acrònim. Que no s’ha de tenir por i que
la gent s’ha d’expressar i que recorda que aquest cap de setmana han opinat i podem
no estar d’acord però s’han expressat i votaran a favor.
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment: “El passat desembre
una representació dels partits polítics que conformen la majoria del Parlament de
Catalunya, van fer públic que el proper 9 de novembre de 2014 els ciutadans i
ciutadanes de la Comunitat Autònoma de Catalunya podran exercir el seu dret a
decidir sobre el futur d’aquest territori.
La convocatòria d’aquesta consulta representa la màxima expressió democràtica en
una societat. Un referèndum és aquell mecanisme de participació directa, en el qual tot
i tota ciutadana pot expressar la seva opinió respecte una qüestió col·lectiva que afecta
al conjunt de la societat on viu i participa.
A més, no podem oblidar el conflicte democràtic que enfronta el poble català amb
l’Estat espanyol per exercir el dret a l’autodeterminació. Com a catalans tenim la
necessitat d’esdevenir un Estat independent que ens permeti de dotar-nos
d’instruments econòmics i polítics que facin possible una sortida a la greu crisi
econòmica que vivim, tot iniciant un procés constituent que posi les bases d’un nou
Estat realment democràtic i basat en la justícia social, a partir de la redistribució de la
riquesa i del treball.
Ara cal que la societat civil i els partits polítics prenguem la iniciativa per fer passos en
ferm, que serveixin per fer possible la consulta del proper 9 de novembre, enlloc de
dilatar el procés confiant en un Estat que ja ha demostrat reiteradament durant més de
300 anys que no respecte els drets democràtics més elementals.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt, com a institució més propera a la ciutadania, hauria de
recolzar i impulsar, en tot moment, mecanismes de participació i decisió i col·laboració
que permetin aprofundir en la qualitat democràtica del nostre poble. I, és per això, que
ens alegrem d’aquesta moció ja que com a institució de l’àmbit municipal no podem
quedar al marge d’un procés democràtic i de participació com el previst per al proper 9
de novembre de 2014.
Per primera vegada des de fa centenars d’anys, els arenyencs i arenyenques, com a
catalans i les catalanes, podrem decidir democràticament quin és el model de societat
que volem construir, per tal que aquest satisfaci les nostres aspiracions com a poble.
Unes aspiracions que són heterogènies, tal i com reflecteix la naturalesa dels i les
representants de les nostres institucions, però que per primer cop es podran expressar
lliurament i pacíficament. Agraïm la prudència del PSOE i la contundència del PP ja
que ajuden a sumar independentistes dia a dia.
Cal recordar, però, que en cas de no aconseguir el padró, existeixen altres
mecanismes que garanteixen la participació de tots i cadascun dels ciutadans en
referèndums i que també asseguren, al màxim, que no es produeixin duplicitats de
vots. Són mecanismes tant segurs o més que la utilització del propi cens.
Un d'aquests mecanismes es va començar a utilitzar justament a Arenys de Munt,
durant al realització de la Consulta popular del 13 de setembre del 2009, un

mecanisme que posteriorment és va perfeccionar i va ser utilitzat per la Consulta sobre
la independència de la Nació Catalana que es va realitzar a 554 municipis i en la que
gairebé van votar un milió de catalans. Un mecanisme que mai va ser qüestionat per
ningú. Ni per aquells col·lectius contraris a la consulta.
Aquest mecanisme, del qual nosaltres en vam ser pioners al nostre país, consistia en
un control informàtic, amb tots els arguments necessaris per garantir la protecció de
dades personals, que possibilitava que poguessin votar totes aquelles persones que
eren residents en un municipi, sense que es dupliques el seu vot, ni en el seu municipi,
ni en d'altres municipis, ni en les diferents tongades de referèndums.
Ara, amb aquest referèndum d'independència que realitzarem el 9 de novembre,
aquests controls encara seran més simples aconseguir-los i també serà més simple
garantir que tots els ciutadans catalans puguin votar, sense problemes, sense
duplicitats i obtenint l'aval internacional, com va obtenir la Consulta Popular
d'Independència.
Tampoc podem obviar que una de les empreses capdavanteres, a nivell mundial, de
control del vot per via informàtica és catalana.
Aquesta opció de control del vot per via informàtica no la podem descartar, atès que ja
hi ha hagut consistoris que han manifestat la seva negativa a cedir el padró municipal
per a la realització del referèndum del 9 de novembre, però els ciutadans d'aquests
municipis han de poder tenir l'oportunitat de poder votar en aquest referèndum en
igualtat de condicions que la resta de ciutadans del Principat de Catalunya.
És en aquest principi fonamental de la democràcia en què tots som iguals en drets i en
deures, que s'han de cercar solucions per tal que tothom pugui exercir el seu dret de
vot. I la solució informàtica que es va utilitzar en la consulta d'independència, en què
garantia el dret de vot a tots els ciutadans d'un determinat indret, que esdevé una molt
bona solució per resoldre el problema que se'ns planteja.
I també pensem que aquesta solució s'ha de posar a sobre de la taula en aquest Ple,
més quan aquesta solució té el seu origen en Arenys de Munt i en la consulta
d'independència que vam realitzar el 13 de setembre del 2009.
Així doncs, és per aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular d’Arenys de Munt, donem suport a la moció i a col·laborar amb el Parlament
de Catalunya i la Generalitat de Catalunya, amb tot allò que li sigui possible, no només
amb el padró, sinó també amb espais, recursos i el que sigui necessari. Així com a
considerar l’opció alternativa que plantegem, en aquells llocs on del padró municipal
no sigui possible.”
La regidora Sra. Castillo diu al representant de CIU que no es tracta de por en absolut,
i que no tradueixi la prudència en por; i diu al representant de la CUP que el felicita per
començar la seva lluita, que sembla que li agrada dir que són PSOE, però que per ells
és un orgull, i que la seva postura és de respecte a tots els grups.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta
de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps, En Fèlix Oliván i Mayoral, En
Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i
Na Jèssica Flores i Travesa, dels grups ERC, CIU i CUP; una abstenció, de la tinent
d’alcalde N’Àngels Castillo i Campos, del grup PSC; i un vot en contra del regidor En
Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
El Sr. Alcalde agreix els onze vots a favor i que Arenys de Munt fa molt que té alcaldes
independentistes perquè el poble ho és i que escolten a la ciutadania. Explica que el
Ple de la ciutat de Barcelona va ser el primer que va prendre aquest acord i que és un
orgull prendre aquest acord ara.

5. MOCIÓ DEL GRUP CUP D’OPOSICIÓ AL PERLLONGAMENT DE LA
CONCESSIÓ A ABERTIS DE LA GESTIÓ DE L'AUTOPISTA C-32 DEL
MARESME.
La regidora Sra. Flores llegeix el text següent:
“El passat 1 d’octubre del 2013 el Govern de la Generalitat va donar el vistiplau al nou
pla d’homogeneïtzació a les vies de peatge de la xarxa de la Generalitat, entre les
quals hi ha la C-32 al Maresme.
Amb aquest Pla, que s'ha d'executar per part de la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, s'està reiniciant el debat i la possible
execució de canvis en la gestió de la mobilitat acompanyats d' intervencions damunt el
territori.
Entre aquests canvis hi ha l’execució de la variant de Valldegata a Arenys de Mar.
Les mobilitzacions de la ciutadania, organitzades per la coordinadora Preservem el
Maresme, amb el suport d'una vuitantena d'entitats de la comarca, van suposar un
abans i un després en els plantejaments dels projectes que afectaven la comarca.
El compromís polític adoptat per determinades forces polítiques va acabar de capgirar
el projecte dels laterals i dels accessos a Mataró nord. El diàleg amb la ciutadania
organitzada es va reprendre i continua donant fruits de consens davant temes tan
transcendents com la mobilitat sostenible i la preservació del nostre territori.
Les diverses possibilitats de concreció de la mobilitat a la comarca passen en primer
lloc per la gestió pública de la C-32, que acaba la seva concessió el 2017, per tal de
fer possible una nova planificació que acabi amb l'actual dualitat de la xarxa que
durant tantes dècades ha suposat greus perjudicis a la mobilitat amb efectes
ambientals i econòmics.
La potenciació decidida del transport públic (autobús i ferrocarril) ha de ser prioritària i
només amb la fi de la concessió dels actuals peatges privats l'administració podrà
planificar i regular en termes de sostenibilitat i al servei d'uns interessos públics
contraposats als interessos econòmics d'Abertis.
Cal, per tant, un nou consens que permeti establir un marc de debat que possibiliti una
planificació pública i lliure de les hipoteques territorials que implica la gestió privada de
la xarxa viària al Maresme. Alhora, cal impulsar una pla de mobilitat comarcal que
impliqui la reconversió de la C- 32 i l'actual N-II amb intervencions que desenvolupin
un transport col·lectiu competitiu amb el vehicle privat.
És per tots els motius exposats que l'Assemblea de la Candidatura d'Unitat Popular
proposa al Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt l'adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar la nostra 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.
Segon.- Manifestar la nostra voluntat per la potenciació decidida del transport públic
(autobús i ferrocarril) i treballar per impulsar un Pla de Mobilitat Comarcal que impliqui
la reconversió de la C-32 i l'actual N-II amb intervencions que desenvolupin un
transport col·lectiu competitiu amb el vehicle privat.
Tercer.- Potenciar la participació ciutadana en els organismes de planificació locals,
comarcals i nacionals per tal d'obtenir el consens ciutadà i polític necessari per
concretar projectes de mobilitat de tanta transcendència per al futur de la nostra vila i
de la comarca.
Quart.- Instar a la Generalitat, al Consell Comarcal i al Govern de l'Estat per accelerar
les actuacions proposades en aquesta moció.

Cinquè.- Informar d'aquests d'acords a tots els ajuntaments de la nostra comarca i
demanar-los que es posicionin en la mateixa línia d'actuació, així com a la Conselleria
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Molts anys abans de
Preservem la Riera una colla de persones del Maresme vam emprendre accions
pacífiques per intentar aturar la construcció de l'autopista del Maresme, ara C-32.
Plataformes ciutadanes i compromeses amb el territori que pensàvem que un
Maresme millor seria possible. Al cap dels anys estem igual, sense un model
sostenible per a la nostra comarca. El CATAM (Centre d'acció territorial i ambiental del
Maresme) va treballar intensament i rigorosa en molts aspectes mediambientals a la
comarca, aportant solucions i alternatives en diferents vessants, entre ells el del
transport. Persones de diferents sensibilitats i ideologies polítiques ens vam ajuntar per
a fer front a un problema que afectava tota la comarca.
ERC sempre s’ha posicionat a favor d’un model comarcal sostenible i respectuós amb
el medi, potenciant una xarxa de transport públic eficient i modern, com a mesura per
a reduir l’impacte del cotxe privat en el medi i per a connectar els municipis amb
Barcelona.
Defensem que l’autopista C32 sigui gratuïta a la nostra comarca, com a desgreuge als
anys que hem hagut de pagar per culpa d’una infraestructura estatal com és la N-II,
una via vergonyant, obsoleta, ineficaç i que no dóna resposta a les necessitats
comarcals.
El nostre vot serà a favor de la moció.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que anys enrere va fer campanyes per
evitar el greuge del pagament i es va quedar sol quan va intentar que s’imposessin
mesures i troben que la mesura arriba molt tard, que això s’hauria de fer a nivell
comarcal i que s’haurien de seure i parlar i fer front a ABERTIS i poder gaudir d’una
autopista sense haver de pagar.
El Sr. Alcalde li pregunta si s’ha pronunciat en el vot.
El regidor Sr. Planas diu que no, però que ho pot dir, que serà abstenció i que ho pot
raonar.
La regidora Sra. Castillo, del grup PSC, diu textualment: "El PSC d’Arenys de Munt, tal
com demana el PSC del Maresme, reclama a nivell comarcal que es reprengui la tasca
del Consell de Mobilitat i recuperi l’esperit que va aconseguir la unanimitat del
document de mobilitat a la comarca en el 2010.
La Generalitat va anunciar una inversió de 10 milions d’euros per millorar l’accés
Mataró Oest. Ja s’hauria d’haver començat a fer.
Els socialistes aposten perquè es facin accions de millora pública en el transport,
perquè es millori i planifiqui una mobilitat sostenible.
Estem satisfets de la resolució del Parlament de la setmana que permetrà l’arribada de
97,4 MEUR a la comarca per fer actuacions en mobilitat i emplacem a la Generalitat
que pressioni per tal que ara arribin la resta de diners, 300 milions, a què l’Estat es va
comprometre l’any 2009.
No estem d’acord amb el 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.
Per tant, el PSC està a favor d'aquestes posicions. I votarem a favor.”
El regidor Sr. Olivan, en nom del grup CIU, diu textualment: “El nou pla
d’homogeneïtzació a les vies de peatge de la xarxa de la Generalitat, que s’iniciarà
amb un descens de les tarifes a la C-32 al Garraf i al Maresme i inclourà la implantació
del sistema de peatge tancat:
Sant Vicenç -- Arenys d’1,33 a 0,26€ - 80% de descompte

Mataró O -- Arenys d’1,33 a 0,90 € - 32% de descompte
Tal i com va explicar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, durant la
presentació d'aquest pla, el Govern treballa amb voluntat “d'intentar impulsar reformes
que permetin millorar els serveis, més enllà del ajustos”.
Els principals objectius del pla que ara s’impulsa són:
• Equiparar territorialment el preu per quilòmetre de via de peatge.
• Establir el pagament segons el recorregut real de l’usuari (sistema de peatge
tancat).
• Executar obres de millora de la seguretat i de la capacitat en aquestes vies,
amb el benefici addicional de contribuir a la recuperació del sector de l’obra
pública i l’enginyeria.
• Revertir part dels beneficis generats per la mobilitat en vehicle privat en les
polítiques de transport públic.
El nou pla comprèn, també, un programa d’inversions fins al 2017 per valor de 100
milions d’euros, que, a més de la C-32, abasta la C-33 al Vallès Oriental. Els treballs
previstos inclouen millores en la connectivitat, la seguretat i la capacitat d’aquestes
vies. Les actuacions que afecten la nostra comarca i comarques veïnes són:
C-32 Maresme
• Nova carretera Blanes – Lloret de Mar i connexió amb la C-32 (65 milions
d’euros)
• Millora de la connectivitat a Mataró i millores en la seguretat viària i la capacitat
de l’autopista (10 milions d’euros)
• Variant de Valldegata, Arenys de Mar (5,3 milions d’euros)
• Reducció impacte acústic a Montgat, Masnou i Calella (300.000 euros)
Les mesures aprovades pel Govern de la Generalitat no suposen l'allargament de la
concessió.
Amb els descomptes en les tarifes des del Departament de Territori i Sostenibilitat
tenen la previsió que indueixin el trànsit i no suposi més deute per la Generalitat amb
la concessionària.
En cas que al final de la concessió es generi un deute, la Generalitat podrà optar per
liquidar-lo o per ampliar concessió. Avui per avui no es contemplen ampliacions de
terminis.
L’acord de govern de 23.12.2013 estableix l'excepció de peatge per les expedicions de
transport públic regular (autobusos) en règim de concessió a C32 Maresme.
El cost de la mesura és assumit per les empreses concessionàries d'autopistes.
A més, les concessionàries d'autopistes aportaran anualment -a càrrec dels seus
beneficis- un cànon per a l'afavoriment del finançament de polítiques de transport
públic i mobilitat.
Sistema de compensacions a les concessionàries per les mesures aprovades:
a) S'eliminen les compensacions anuals a càrrec dels pressupostos.
b) S'avaluen anualment els impactes de les mesures aprovades (tarifes i obres),
considerant també els efectes positius sobre l’economia de la concessió: la
inducció al trànsit.
c) L'objectiu és que la inducció (nou trànsit) pagui bona part de les mesures
aplicades.
d) Aquest compte de compensació pot ser liquidat per l'Administració en qualsevol
moment.
e) Es mantenen els principis concessionals de risc i ventura: no existeixen
garanties de trànsit, ni s'asseguren mínims de facturació.
I, per tot l'exposat, el nostre vot serà d'abstenció.”
El Sr. Alcalde diu, sobre la Mesa de mobilitat, que una Comissió especial pel Maresme
està constituïda ja i que treballa aquestes qüestions i que en l’última reunió del 27 de
gener, ja tenen un document a punt i la mobilitat importa a nivell comarcal, s’està
batallant i hi ha un cert optimisme de cara al futur.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per nou vots a favor del senyor

alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, les tinents d’alcalde N’Àngels Castillo i
Campos i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En
Josep Sánchez i Camps, En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès,
En Fèlix Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, dels grups ERC, PSC i
CUP; i quatres abstencions, dels tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na
Montserrat Carreras i Cort i els regidors En Fèlix Oliván i Mayoral i En Ramon Planas i
Freixas, dels grups CIU i PP.
PART DE CONTROL
6. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT CAMPANYA SERVEIS
MUNICIPALS EN PERILL PER REFORMES DEL GOVERN CENTRAL.
La regidora Sra. Castillo llegeix el text següent:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A LA CAMPANYA SERVEIS
MUNICIPALS EN PERILL PER REFORMES DEL GOVERN CENTRAL I PER
RECLAMAR LA RETIRADA I IMPUGNACIÓ DE LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
L’Estat acaba d’aprovar la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració que
modifica substancialment les competències i les condicions de prestació dels serveis
públics locals, i, les pròpies condicions de treball dels empleats públics, tot justificant la
seva aprovació en un suposada millora de l’eficàcia, eficiència i estalvi econòmic de la
gestió local.
En reiterades ocasions durant la seva tramitació parlamentària, les principals
organitzacions municipalistes (ACM, FMC) i els sindicals (CCOO, UGT) de Catalunya,
han manifestat la seva oposició al termes d’aquesta Llei, essent desatesa en tots els
casos pel Govern de l’Estat; i donant com a resultat un text aprovat implacable vers la
visió que el nostre país té i vol tenir de l’administració local de Catalunya.
En aquest sentit, el Consell de Governs Locals de Catalunya ha manifestat que la nova
Llei suposa una invasió de les competències de la Generalitat de Catalunya sobre
l’organització territorial i el règim local previstos a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
així com una laminació del principi d’autonomia local que la Carta Europea
d’Autonomia Local, la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots
els ens locals de base territorial.
Aquesta Llei, aprovada amb l’objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi
econòmic, contempla mesures que afecten greument l’autonomia local i que atempten
contra l’equilibri territorial. Pretén una valoració del cost estàndard dels serveis oferts a
la ciutadania i els seus nivells de qualitat, sota criteris estrictament d’economia, que
poden generar desigualtats entre ciutadans de primera i de segona, ja que la prestació
dels serveis en realitats territorials i poblacionals diverses sembla evident que no es
pot valorar únicament des d’una òptica de cost/servei; i comporta una intervenció dels
ens locals, vulnerant l’actual model territorial de les nostres comarques.
De fet, la Llei parteix d’un desconeixement o incomprensió de la realitat del món local
en general i del català, en particular. Cal recordar que les Administracions Locals
suposen el 13% de la despesa pública global i representen només el 4’1% del deute
públic.
Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia Administració de
l’Estat ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública global i el
65’9% del deute públic mentre que les CCAA tenen el 33 % (bàsicament despeses en
matèria de salut, educació i serveis socials que són el moll de l’estat del benestar) i el
15’9 % del deute públic global. És evident que aquestes dades reflecteixen que la

reforma de l’Administració Local no és la solució al problema estructural del sector
públic, del dèficit i del deute públic.
L’Administració de l’Estat és la principal responsable del deute i en canvi no ha afrontat
cap reforma important de la seva pesada estructura. Si un problema té el món local i
des de fa temps és la manca d’un finançament que s’ajusti a la realitat de les seves
necessitats i que faci possible la prestació dels serveis que realitza a la ciutadania.
Qualsevol tipus de reforma de l’administració local ha d’anar acompanyada d’una llei
de les hisendes locals que resolgui la injustícia econòmica dels darrers trenta anys, i
s’adeqüi a les necessitats que té l’administració més propera a la ciutadania.
La proposta del Govern de l’Estat a qui realment perjudicarà serà al conjunt de la
ciutadania que veurà afectat els seus drets a l’accés als serveis públics locals perquè
difícilment una corporació supralocal podrà substituir el coneixement de la
problemàtica municipal i la sensibilitat d'un ajuntament.
Ens trobem davant d'una Llei que nega als municipis l'autonomia política i suficiència
financera irrenunciables per a un municipalisme de qualitat i democràtic.
En matèria de Serveis Socials pot arribar a afectar greument a poblacions petites com
Arenys de Munt, ja que el desenvolupament d’aquesta llei faria que es poguessin
atendre de forma directa aquells casos urgents i bàsics, deixant de banda les
polítiques de reinserció social, el seguiment de cada cas, afectaria al Teleassistència,
al suport que ara donem a les persones en risc d’exclusió social, a les ajudes i
polítiques per a joves, els projectes transversals i la garantia de proximitat i de qualitat.
Afectaria la seva aplicació a les polítiques de Medi Ambient, a les de Promoció
econòmica, a les escoles de música, les escoles bressol i als treballadors municipals.
La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències dels
ajuntaments a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i prestació del
servei del ciutadà, expressa els objectius de recentralització, control i limitació de
l’autonomia local que vol executar el Govern de l’Estat.
Apostem per un model de competències i serveis públics de proximitat i de qualitat,
prestats per uns treballadors públics i eficients, ciutadans al servei de ciutadans i amb
una forma voluntat de servei i compromís.
Davant l’aprovació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i
en la línia de la moció aprovada pel Ple de 13/03/2012, volem mostrar el total rebuig a
aquesta Llei i vist que s’ha endegat una campanya per part de l’ACM, la FMC i els
sindicats UGT i CCOO.
Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
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.”
El Sr. Alcalde diu que és una declaració institucional i que tots els partits es poden
manifestar.
El regidor Sr. Planas diu que no està d’acord amb aquest tema, que ja s’ha manifestat i
que farà un petit incís i que la resta ho incorporarà a l’acta, que està desenvolupat per
escrit i amb bastant detall i que realça les incongruències del PSOE. Explica que el
text, que ha passat per 37 esborranys, tracta de resoldre les peticions que han
formulat els ajuntaments per tal de no haver de donar serveis que no li són propis, que
el mateix dóna compliment a la normativa de bases del règim local.
El Sr. Alcalde diu que no es votarà aquesta declaració, però que queda clar que és en
contra.
El regidor Sr. Jiménez diu que volen mostrar la satisfacció per la moció i perquè quedin
recollides les aportacions del grup de la CUP, en especial el punt 6 i que deixa una
porta oberta a la insubmissió davant aquesta llei.
El Sr. Alcalde diu que les declaracions són reculls de diversos posicionaments.
7. INFORME DE CONTROL A GUSAM DE L’ANY 2012.
El regidor Sr. Sánchez diu que l’informe dels auditors es va enviar a l’Ajuntament a
principis de desembre, que va haver-hi al·legacions per part de GUSAM i finalment es
va elaborar un document definitiu que ha donat peu a un informe d’Intervenció, que és
el següent:
“ANTECEDENTS
•

•
•

•

•

•
•

Amb data 9/02/2012, el Ple municipal va aprovar definitivament el Pressupost
General de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per al 2012, i amb ell les previsions
d’ingressos i despeses de GUSAM SA, les quals havien estat aprovades
prèviament pel Consell d’Administració.
En data 13/06/13, la Junta General de GUSAM SA va aprovar els Comptes de
l’exercici 2012.
Que GUSAM SA ha contractat a l’empresa OLIVER I CAMPS com a empresa
auditora del Comptes del 2012, qui ha emès informe d’auditoria financera dels
comptes anuals referits a 31 de desembre de 2012 en data 05/04/2013.
Que en data 1/07/2013, l’Ajuntament ha contractat el servei d’auditoria de
compliment a l’empresa auditora FAURA-CASAS com a suport a l’informe de
control financer a realitzar per aquesta Intervenció de Fons. L’auditor ha emès en
data 5/12/2013 el corresponent informe, que s’incorpora com annex a aquest
informe.
Que aquesta Intervenció va emetre informe de control financer en data 5/12/13 i
amb número 73/13, el qual va ser posat en coneixement de GUSAM SA, qui va
formular al·legacions.
Que FAURA-CASAS ha revisat el seu informe d’auditoria financera i ha presentat
la versió definitiva en data 4/02/14.
Que en base a aquesta, la Intervenció emet el seu informe definitiu de control
financer sobre els Comptes de GUSAM SA de l’exercici 2012.

FONAMENTS DE DRET
•

•

•

•

•

D’acord amb l’article 213 i 220 del RDL 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL), les societats mercantils
dependents de la Corporació queden incloses dins de l’abast de la funció de
control financer.
L’objecte d’aquesta funció, d’acord amb l’article 220 de la TRHL, és comprovar el
funcionament en l’aspecte econòmic-financer de la societat, amb la finalitat
d’informar sobre l’adequada presentació de la informació financera, del compliment
de normes i directrius que li siguin d’aplicació i del grau d’eficiència i eficàcia en la
consecució dels objectius previstos.
El control financer es realitza per procediments d’auditoria d’acord amb les normes
d’auditoria del sector públic (NASP) i els seus resultats han de plasmar-se en un
informe escrit en el què es fa constar les observacions i conclusions que es
dedueixen de l’examen practicat.
La competència per a la realització del control financer recau en la Intervenció
general, d’acord amb l’article 4.i. del RD 1174/1987 de 18 de setembre de 1987,
sobre el règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
Del present informe de control financer s’ha de donar compte de forma prèvia a la
direcció de la societat municipal als efectes que la mateixa manifesti allò que
cregui convenient. Una vegada complimentat el tràmit anterior es donarà compte a
l’Ajuntament Ple als efectes d’allò que preveu l’article 220.4 de la TRHL

ABAST I LIMITACIONS
•

•

•

•

El present informe recull els resultats més significatius derivats del treball de
control financer realitzat per verificar l’adequada presentació de la informació
financera (auditoria financera) i el compliment de les normes i directrius que li són
d’aplicació (auditoria de compliment).
Respecte a l’auditoria financera, aquesta té per objecte obtenir una seguretat
raonable sobre si els Estats i Comptes anuals, expressen fidelment el resultat de la
seva gestió i la situació financera i patrimonial.
Respecte a l’auditoria de compliment, aquesta té per objecte verificar que els
actes, operacions i procediments de gestió realitzats s’han desenvolupat de
conformitat amb les normes, disposicions i directrius que li són d’aplicació als
treballs desenvolupats dins l’exercici. Així doncs, s’han valorat:
• Els procediments de funcionament intern.
• El compliment de la legislació, especialment en matèria de contractació i
personal.
• Les magnituds pressupostàries, especialment en les desviacions sobre les
previsions aprovades inicialment.
Per assolir els objectius esmentats, s’ha contractat una auditoria per part d’una
empresa externa, qui ha revisat els documents obrants a GUSAM SA.

RESULTATS RELATIUS A L’ADEQUADA PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ
FINANCERA (AUDITORIA FINANCERA)
Segons l’informe d’auditoria dels comptes anuals emès pels auditors de comptes en
data 05/04/2013, els comptes anuals abreujats de l’exercici 2012 de la societat de
capital íntegrament municipal GUSAM, SA expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les
seves operacions durant aquell exercici, de conformitat amb el marc normatiu
d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris
comptables continguts en el mateix.

La societat prepara els comptes aplicant el Pla general de Comptabilitat aprovat el
Reial Decret 1514/2007.
RESULTATS RELATIUS AL COMPLIMENT DE LES NORMES I DIRECTRIUS QUE LI
SÓN D’APLICACIÓ (AUDITORIA DE COMPLIMENT)
•

Legislació i normativa aplicable

La legislació general aplicable a la societat en l’exercici auditat és, bàsicament, la
següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
Articles 255 a 257 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.
Articles 211 a 226 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni
dels Ens Locals.
RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes locals. (TRLHL)
Articles 111 a 114 del RD 500/90, pel què s’aprova el Reglament de Pressupostos.
RD 20/2011, de 30 de desembre, de mesures en matèria pressupostària, tributària
i financera per a la correcció del dèficit públic.
L. 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP).
RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
RD 1514/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el Pla general de
comptabilitat.
RDLeg. 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el text Refós de la Llei de societats
de capital.
RDLlei 20/2012, de 13 de juliol, sobre mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i foment de la competitivitat.
Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012, DA
23ª (LPGE)
Legislació general de dret mercantil, fiscal i laboral aplicables.

Altra normativa a tenir en compte és la legislació en matèria d’urbanisme i la legislació
reguladora de la recaptació, pel que fa als cobraments en executiva.
•

Verificació del compliment dels procediments i de la normativa vigent

L’empresa contractada Faura-Casas ha emès un informe sobre el compliment de la
legalitat, on tracta els aspectes relatius a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Previsions d’ingressos i despeses 2012
Encàrrecs en matèria d’urbanisme
Contractació
Encàrrecs de gestió
Recursos humans
Altres

a) Previsions d’ingressos i despeses 2012
En relació a les previsions d’ingressos i despeses a l’elaboració del pressupost per al
2012, l’auditor posa de manifest l’incompliment dels terminis legals establerts en el
RDL. 2/2004 i en el RD 500/90 per a la seva formulació i remissió a l’Ajuntament. Cal,
doncs, mirar d’acomplir els terminis per tal de facilitar la tasca municipal d’elaboració

del Pressupost General, no obstant de vegades, a petició de la Corporació local,
s’hagin hagut de revisar algunes de les previsions fetes.
Així mateix, pel que fa al grau de compliment de les previsions, s’observa una
desviació del resultat d’un 44,69 %, com a conseqüència de l’aprovació durant el 2012
de 3 encàrrecs de gestió que no estaven previstos inicialment: deixalleria, neteja
d’edificis i escola bressol.
Pel que fa al resultat obtingut, si bé no s’ha formalitzat el traspàs de la xarxa d’aigua i
això fa que la comptabilitat no contempli la dotació per amortització de la mateixa -la
qual estava prevista en l’estudi de tarifes 2012 (49.042,75 €)-, aquest fet no altera el
resultat de l’exercici.
Així mateix, s’adverteix per l’auditor que el fet d’imputar a tarifes sols una part de
l’amortització dels béns (19.025) i no la totalitat (55.346,70) fa que el fons de reposició
sigui inferior al necessari per realitzar les inversions de reposició en un futur. En
aquest sentit, aquesta interventora aconsella que es vagi corregint aquest fet per tal de
que el servei d’abastament d’aigua en cap cas sigui deficitari, mitjançant l’establiment
de tarifes que assegurin la cobertura de la totalitat dels costos que se suporten per la
prestació del servei.
Pel que fa al detall del nivell d’execució del pressupost corrent del 2012, les previsions
van ser les següents, les quals seguidament procedim a comparar amb la seva
execució a 31 de desembre:
INGRESSOS
CAP III
CAP IV
CAP V

PREVIST
Ingressos d'explotació i variació d'existències 901.786,93
Subvenció Ajuntament
63.885,68
Ingressos patrimonials i financers
43.215,98
INGRESSOS CORRENTS
1.008.888,59

EXECUTAT
798.146,56
33.436,76
207.583,62
1.039.166,94

% executat

% no executat

52,34%
480,34%
103,00%

-47,66%
380,34%
3,00%

PREVIST
Personal
252.860,50
Despeses d'explotació i altres despeses externes
536.027,45
Despeses financeres
7.025,50
DESPESES CORRENTS
795.913,45

EXECUTAT
392.576,99
585.856,92
3.867,80
982.301,71

% executat
155,25%
109,30%
55,05%
123,42%

% no executat
55,25%
9,30%
-44,95%
23,42%

PREVIST
212.975,14

EXECUTAT
56.865,23

DESPESES
CAP I
CAP II
CAP III

DIFERENCIA INGRESSOS/DESPESES

(abans d'Impostos)

Si analitzem ara el % d’execució de totes les previsions, tant les corrents com les de
capital, d’acord amb les dades previstes en el pressupost consolidat, aquests són, a
31 de desembre de 2012, els següents:
INGRESSOS
Capitol III - Taxes i altres ingressos
Capitol IV - Transferències corrents
Capitol V - Ingressos patrimonials
Total Presssupost ingressos

PREVIST
901.786,93
63.885,68
43.215,98
1.008.888,59

EXECUTAT
798.146,56
33.436,76
207.583,62
1.039.166,94

% executat
88,51%
52,34%
480,34%
103,00%

% no executat
-11,49%
-47,66%
380,34%
3,00%

DESPESES
PREVIST
252.860,50
Capitol - I - Despeses de personal
Capitol II - Despeses en béns corrents i serveis
536.027,45
7.025,50
Capitol III - Despeses financeres
Capitol VI - Inversions reals
212.975,14
1.008.888,59
Total pressupost despeses

EXECUTAT
392.576,99
585.856,92
3.867,80
19.646,26
1.001.947,97

% executat
155,25%
109,30%
55,05%
9,22%
99,31%

% no executat
55,25%
9,30%
-44,95%
-90,78%
-0,69%

PREVIST
DIFERENCIA INGRESSOS/DESPESES

-

EXECUTAT
37.218,97

El resultat ordinari de l’exercici ha estat de 56.865,23 € i el global de 37.218,97 €.
b) Encàrrecs en matèria d’urbanisme

Pel que fa al planejament i execució urbanística, al llarg del 2012 l’Ajuntament no ha
realitzat aportacions a la societat, a diferència de l’any 2008 en que sí se’n van fer
mitjançant la facturació de serveis per part d’aquesta, que li va permetre afrontar els
costos inicials que generen les encomanes de gestió abans no es poden girar quotes
urbanístiques als propietaris. Tenint en compte que són aquests darrers qui han
d’assumir el cost del projecte d’urbanització, les aportacions realitzades hauran de ser
retornades a l’Ajuntament un cop finalitzi el projecte urbanístic encomanat. Fins a la
data no s’ha produït cap retorn.
Altrament, pel que fa al requeriment de quotes, el procediment que es segueix
s’ajustaria a la legislació vigent segons l’informe de legalitat; no obstant això, s’observa
l’existència de saldos deutors pendents de cobrar d’un import molt elevat; es recorda
que per tal d’evitar la prescripció dels mateixos cal que s’estiguin realitzant actuacions
per a la seva gestió i cobrament.
c) Contractació
En relació a la contractació, l’empresa va elaborar una Instrucció interna de
contractació per tal d’adaptar-se a la normativa de contractació del sector públic, que
va ser aprovada pel Consell d’Administració en sess

•
•

II)

s’aconsella realitzar una primera adscripció pel valor de la xarxa segons
l’inventari municipal.
Es recomana per l’auditor que el personal adscrit a aquest servei passi a regirse pel conveni col·lectiu de la Província de Barcelona i no l’estatal.
S’informa que encara resta pendent la revisió del Pla Director d’Abastament
d’Aigua i el lliurament de la Memòria anual sobre l’explotació del servei,
entregues que estaven previstes en les clàusules 6 i 11 del corresponent
contracte programa. A aquesta Intervenció li consta que en data 2013 GUSAM
ha rebut una subvenció per a la revisió del Pla Director.

En relació a l’escola bressol, la neteja d’edificis i la Deixalleria:

S’observa que en termes generals s’ha donat compliment a les previsions de personal
dels contractes-programa, pel que fa al nombre d’efectius i a les retribucions.
Així mateix, es posa de manifest l’existència d’un excedent d’ingressos en la gestió de
la deixalleria al 2012, en poc més de 3.000 €, que serien reintegrables a l’ajuntament.
En relació al servei de neteja i de l’escola bressol s’observa la no constitució de la
Comissió de seguiment prevista en el contracte-programa. Conseqüentment no s’han
practicat liquidacions trimestrals del servei de neteja, ni s’ha elaborat i presentat el
pressupost de l’escola bressol en el mes de juliol. A la data actual li consta a aquesta
intervenció que ja s’han iniciat els tràmits per a la constitució de les dues comissions.
e) Recursos humans
En relació al personal, al llarg del 2012 la societat ha passat de 7 treballadors en
plantilla a 36, per tal d'atendre les necessitats dels serveis encarregats.
Pel que fa a les mesures contemplades en el RDL 20/2012, que recollia la supressió
de la paga extraordinària, aquesta va ser aplicada a tot el personal. El fet però que el
personal adscrit al servei de neteja d’edificis i deixalleria percebi 15 pagues, requeria
d’una reducció equivalent a una catorzena part de la retribució anual; la supressió
únicament de la paga de Nadal suposa per aquests un import menor. Així mateix, pel
que fa al personal de neteja, que és subrogat, s’ha d’entendre que els és d’aplicació el
RDL 20/2012 al ser treballadors d’una societat pública que estan al servei del sector
públic.
Pel que fa al compliment de la DA 23ª de la LPGE per al 2012, que va ser publicada el
30/06/12 i limita la contractació de personal a les societats mercantils públiques, si bé
l’auditor interpreta que les contractació realitzades en virtut d’encàrrecs de gestió no es
veurien afectades per aquesta disposició, la interpretació d’aquesta intervenció i
acceptada per tècnics de la Diputació de Barcelona és que sí que afectaria, pel que
sols es podria contractar personal en compliment d’encàrrecs que ja fossin vigents a la
data d’entrada en vigor de l’esmentada llei.
L’esmentada LPGE també disposava que en termes d’homogeneïtat la massa salarial
no podia incrementar-se en el 2012 respecte al 2011. En aquest sentit, vist que
aquesta homogeneïtat no va existir, tot i no haver-se pogut constatar amb detall la
massa salarial dels dos exercicis, no s’ha observat cap incidència en el compliment
d’aqueta prescripció.
Pel que fa als procediments per a la contractació del nou personal, cal dir que d’acord
amb la Disposició Addicional Primera de la L. 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic (EBEP) pel que fa a l’aplicabilitat de l’art. 55 de l’EBEP a la resta del sector
públic local que no es troba dins l’àmbit de l’art. 2 del mateix cos legal, a GUSAM SA li
són d’aplicació els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que han de garantir l’accés del
ciutadà a la funció pública, així com també el de publicitat, transparència, imparcialitat i
professionalitat dels membres dels òrgans de selecció, adequació entre el contingut
dels processos selectius i les funcions a desenvolupar, i agilitat en els processos de
selecció.
També el ROAS preveu, en el seu article 222, que en la selecció del personal de les
societats mercantils de capital municipal regiran els principis d’igualtat, publicitat, mèrit,
capacitat.

Dels processos que s’han dut a terme durant l’any 2012, si bé se n’ha fet una mínima
publicitat i s’han demanat currículums, no es pot constatar per l’auditor quina ha estat
la valoració realitzada i els criteris de selecció tinguts en compte per a la selecció de la
persona concreta. Es posa de manifest la necessitat de processos clars que
garanteixin els principis esmentats, pel que aquesta intervenció fa seva la recomanació
de que s’elaborin per part de GUSAM un reglament intern de selecció de personal,
com ja va fer ara fa un any.
Pel que fa a l'òrgan de contractació d’aquest personal, els Estatuts de la societat
disposen que el Consell d'Administració és el competent per nomenar i separar i fixar
les seves retribucions a tot el personal de la societat, excepte en el cas del Gerent,
que és competent la Junta General. L'informe d'auditoria posa de manifest que les
noves contractacions del 2012 han estat “ratificades” pel Consell. També s’observa,
com ja es va indicar en l’informe dels comptes del 2011, que al llarg del 2012 el
Consell d'administració (29/03/12) va aprovar el contracte d'Alta direcció del
gerent, amb ratificació posterior per la Junta General del 29/07/12, quan la nova
Gerent va ser nomenada pel Consell de data 15/11/11 i la seva retribució va ser fixada
per acord verbal amb el President de la societat.
Amb l’exposat, es posa de manifest que l'òrgan competent ha tingut coneixement dels
fets i els ha aprovat un cop ja s'havien produït. Per tant, tenint en compte les facultats
que els Estatuts de la societat assigna a cadascun dels seus òrgans, aquesta
interventora recomana novament que la via de la ratificació posterior dels acords per
l'òrgan competent sigui utilitzada sols en casos excepcionals, i que les contractacions
així com l'assignació de les retribucions es duguin a terme des d'un primer moment per
l'òrgan que hagi estat designat com a competent pels Estatuts.
Pel que fa a les retribucions assignades al personal, aquestes haurien estat les
determinades, per ratificació, pel Consell d’Administració. I pel que fa al personal ja en
plantilla a 1/01/2012, aquest no hauria vist incrementades les seves retribucions
respecte al 31/12/2011, en compliment del que disposa la LPGE per al 2012.
f) Altres
Entre els acords del Consell d’Administració del dia 29/03/12 s’observa el de
ratificació del conveni amb el Centre d’Esports Arenys de Munt per atorgar una
subvenció de 2.000 €. Aquesta intervenció fa seva l’observació de l’auditor, de
que la Llei General de Subvencions no contempla el règim aplicable a les societats
mercantils perquè la concessió de subvencions públiques requereix l’exercici d’una
potestat administrativa de la qual estan mancades aquestes societats. Així mateix i
en aquesta línia, l’objecte social de GUSAM no contempla l’activitat de foment.
• En relació al patrimoni, un any més s’informa de la necessitat de donar compliment
al ROAS i al Reglament de Patrimoni formalitzant un inventari dels béns i drets
que haurà de formar part com annex de l’inventari de l’Ajuntament.
• En relació a l'objecte social, aquesta interventora reitera la recomanació efectuada
en l’informe de l’any anterior de què existeixi una correspondència entre les
activitats que realitza GUSAM SA i l'objecte social relacionat en els estatuts, que
hauria de recollir-los de forma específica.
• 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 a la resta d’elements objecte d’auditoria, l’auditor ha manifestat a la
intervenció que no s’han observat altres errors ni irregularitats que mereixin ser posats
en consideració del consistori.

•

CONCLUSIONS
1)

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.

2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)

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.
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.”
8. INFORME SOBRE EL PLA D’AJUST DE L’ANY 2013.

El Sr. Alcalde explica que:
“En data 30/03/12 el Ple de l’Ajuntament va aprovar un Pla d’ajust per tal de poder
concertar l’operació d’endeutament prevista en el Reial Decret-llei 4/2012, que establia

mecanismes de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. En
aquell Pla es preveien les mesures econòmiques a adoptar durant deu anys per tal de
garantir la solvència econòmica de l’ajuntament.
En compliment del Reial Decret-llei 7/2012, les Entitats Locals que van sol·licitar
l’operació d’endeutament esmentada han de presentar anualment al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques un informe de l’interventor sobre l’execució del
pla d’ajust, i d’aquest se n’ha de donar compte al Ple de l’Ajuntament.
La Intervenció municipal, el passat 28 de gener, ha emès l’informe número 5/14 en què
es posa de manifest el grau d’execució del pla d’ajust durant l’any 2013, així com el
contingut d’altres dades econòmiques. Segons el mateix 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.

“Així mateix, el Sr. Alcalde fa un incís dient que aquest Govern paga de promig a 19
dies ara, quan al juny es pagava a 22 dies. Felicita al Regidor d’Economia per haver
aconseguit aquesta ràtio, així com a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.”
Procedeix, doncs, donar compte al Ple del contingut total de l’informe 5/14 emès per la
Intervenció municipal en relació al grau d’execució del Pla d’ajust durant l’exercici
2013, en compliment del que disposa l’art. 10 del Reial Decret-llei 7/2012, i el qual ha
estat satisfactori.”
9. DESPATX D’OFICI
En virtut del que determina l'art. 42 del Reglament d'Organització i funcionament, es
dóna compte al Ple de les resolucions d'Alcaldia, des de la 4 a la 22, ambdues
incloses, des del 13/01/14 al 9/02/14:
-

Resolucions en matèria de personal: 2
Resolucions en matèria d’economia: 9
Resolucions en matèria de contractació: 2
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de representació: 1
Resolucions en matèria d’empadronament: 1
Resolució d’aprovació de l’oferta pública per l’exercici 2014: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 13/01/14 i el 9/02/14, en matèria
de:
- Governació i Mobilitat: 3
- Obres i Serveis: 2
- Urbanisme: 2
- Joventut: 1

PER URGÈNCIA, aprovada per la Junta de Portaveus, s’ha acordat incloure a l’ordre
del dia la següent:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I LA
LLENGUA DAVANT LES NOVES SENTÈNCIES JUDICIALS
La regidora Sra. Carreras llegeix:
“Una de les conseqüències més visibles de la sentència del Tribunal Constitucional
(TC) de l’any 2010 sobre l’Estatut de Catalunya és l’ofensiva judicial contra el sistema
d’immersió lingüística a l’escola catalana. Des d’aquell moment s’han anat succeint
interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), sentències del
Tribunal Suprem (TS) i l’aprovació de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat
Educativa (LOMCE en castellà) per eliminar el model d’escola catalana en llengua i
continguts. El darrer atac prové de cinc interlocutòries del TSJC, que imposen una
quota del 25% de castellà a l’escola.
El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més de 30
anys, que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i d’igualtat
d’oportunitats. Ha estat el producte d’una voluntat política i del treball pedagògic de
molts professors i professores, del compromís general de les famílies, que han posat
en tot moment el benefici de l’infant per sobre de tot. Ha esdevingut el model educatiu
més eficaç per a fer ciutadans competents en les dues llengües –l’avaluació feta l’any
2010 pel Ministeri d’Educació demostra que el nivell de coneixement del castellà per
part dels alumnes catalans és superior al de la mitjana de l’Estat- i amb la garantia del
coneixement d’una tercera llengua. També ha estat reconegut i posat d’exemple en
nombroses ocasions internacionalment, per exemple, pel Consell de Ministres del
Consell d’Europa o pel High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea.
Per altra banda, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) és la norma aprovada pel
Parlament de Catalunya, escollit democràticament pels catalans i les catalanes i a qui
correspon dissenyar el model educatiu que consideri més idoni per assolir els millors
resultats.
El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt s’ha pronunciat en moltes ocasions, amb
l’aprovació de diverses mocions, a favor del model lingüístic català.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:
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.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que serà breu i simplement manifesta
que no comparteixen el que s’ha dit en aquest text.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “Cal garantir l’escola
en català per garantir la igualtat entre l’alumnat i la no-discriminació per raó de llengua.
La immersió lingüística ha estat garantia de cohesió social i un model d’èxit.
El TSJC no ha de fer cap intromissió a l’escola; no és ningú per decidir sobre
educació.
Una vegada més, el Govern espanyol ens vol imposar les seves lleis injustes. Una
vegada més, creen un problema on no n’hi ha. Davant una llei injusta, cal fer
insubmissió.
Del poble català, tal com va dir Màrius Serra a la concentració convocada per “Som
Escola” d’aquest dilluns passat davant el TSJC, ”el que els molesta és que SOM”; i
continuarem essent malgrat tots els atacs i vexacions que rebem de l’Estat espanyol.”
PRECS I PREGUNTES
10. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE ELS MOTIUS PER REVISAR
L'ENCOMANA DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “LA PETJADA”.
La regidora Sra. Flores formula la següent pregunta:
“El 2012 s’encarrega la gestió de “La Petjada” a GUSAM.
Això també ens va permetre incidir en la metodologia i a dia d’avui tenim una escola on
tot es fa sota la mirada de l’infant, posant-se en el seu lloc, respectant-lo sempre i fent
l’acompanyament en els seus aprenentatges. S’ha organitzat l’escola amb racons i
laboratoris per tal de motivar i estimular els infants en funció dels seus interessos. S’ha
facilitat a les famílies l’accés a l’escola. També s’ha posat en valor el menjador, oferint
productes de qualitat, essent de proximitat, de temporada i majoritàriament, ecològics.
I tot plegat, en ampli consens amb les famílies.
El fet que l’escola es gestioni des de l’empresa municipal ha significat poder fer un
seguiment del servei molt proper per part de l’Ajuntament i poder resoldre amb
rapidesa els possibles imprevistos que van sorgint.
Tenim constància que les famílies estan molt satisfetes pel funcionament de l’escola i
pel fet que se’ls hagin obert les portes per tal de compartir la tasca d’educar els seus
fills i filles. Així ens ho diuen les enquestes fetes al final del curs passat, en què la
mitjana de valoració de l’escola era d’un 8 sobre 10.
Cal donar tot el reconeixement a l’equip humà que conforma l’escola: se’l tenen ben
merescut per la gran tasca professional i humana que hi estan desenvolupant.
Si volem continuar donant un bon servei, cal cuidar molt l’escola bressol, garantint-ne
el seu ple funcionament, malgrat que la Generalitat cada any retalli més la subvenció
per a cada infant.
L’escola té una capacitat per 115 infants i aquest curs és gairebé plena, i una gran part
d’aquests infants fan ús del menjador.
El govern actual, el dia 15 de desembre de 2013, va fer un acte dels 100 dies de
govern i ens va sobtar que de l’escola bressol digués que s’ha d’actualitzar i revisar
l’encomana de l’escola feta a GUSAM el 2012.

És per això que els preguntem:
• A què es refereix l’actual regidoria d’Ensenyament i Cultura quan diu que cal
actualitzar i revisar l’encomana a GUSAM de l’escola bressol?”
La regidora delegada d’Ensenyament, Sra. Vila, diu textualment: “No li discutiré ni una
paraula sobre tot el preàmbul a la pregunta referent a l’equip professional que està
portant a terme tan bé la seva feina a l’escola bressol.
És voluntat d’aquest equip de govern donar el millor servei als infants i famílies
d’Arenys de Munt, d’això no en tingui cap dubte.
Vostè diu a la pregunta que l’escola bressol és gairebé plena i una gran part d’aquests
infants fan ús del menjador.
I ara jo li donaré les dades correctes. Com saben l’escola té una cabuda màxima per a
105 infants i al mes de gener hi havia 93 infants matriculats, dos dels quals són fills
d’educadores i no paguen la quota mensual perquè així ho diu el conveni. Això vol dir
que n’hi havia 91 que paguen la quota mensual. Al mes de febrer hi ha hagut 3 altes
noves, per tant són 94 infants que paguen quota.
Al menjador només hi ha una mitjana de 32 infants que l’utilitzin.
Amb aquestes dades pot comprendre que serà convenient actualitzar i revisar
l’encomana a nivell econòmic perquè hi ha partides que en l'encomana no hi
constaven, com ara el dinar gratuït de les treballadores i també perquè la partida que
donava el Departament d’Ensenyament s’ha modificat substancialment. L'ajuntament
ha de posar més diners, contemplats en el pressupost de 2014, per a poder donar
cobertura al dèficit de l'escola bressol. En cap cas, però, es pretén fer una revisió del
model pedagògic que com ja he dit abans, no en tenim cap queixa.
També voldria informar-la que el proper 20 de febrer tindrà lloc la reunió de la
Comissió de seguiment de la llar d’infants i allà es farà valoració del servei i la
presentació de la memòria de GUSAM. Aquesta comissió serà la que haurà de validar
l'augment de la dotació pressupostària.
Per cert, aquesta Comissió de seguiment havia de constituir-se durant els 7 primers
dies de la signatura del contracte-programa i s'havia de reduir periòdicament amb
caràcter trimestral. En els dos anys de govern i amb la regidoria a mans de la CUP mai
no va ser convocada.”
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.
La regidora Sra. Vázquez formula la següent pregunta:
“En aquest Ple se'ns ha presentat una proposta per incrementar la tarifa de la taxa de
subministrament d'aigües i de clavegueram.
Aquest increment s'argumenta per l'increment de costos de l'aigua que es compra al
Consell Comarcal i pel fet que, amb un any de sequera com aquest, s'ha de comprar
més aigua en alta a aquest Consell Comarcal.
Tot i així, el poble d'Arenys de Munt només disposa de 8 pous propis que només
aporten un 40% de l'aigua subministrada, sent aquesta aigua molt més econòmica que
la que s'ha de comprar al Consell Comarcal i, per altra banda, l'actual xarxa d'aigua
només té un rendiment d'entre el 58 i el 62%, fet que vol dir que es llença entre un
38% i un 42% de l'aigua que comprem molt més cara.
Aquest baix rendiment de la xarxa i aquest malbaratament de més de 310.000m3
implica que tinguem que pagar l'aigua molt més cara.
Utilitzar més pous propis i millorar la xarxa d'aigua evitaria haver de comprar més
aigua al Consell Comarcal i aconseguirà evitar pujades innecessàries de la tarifa de
subministrament d'aigua.
I és en aquest sentit que els hi preguntem:
• Quines actuacions i inversions tenen previstes fer durant aquest 2014 per
augmentar el número de pous propis a utilitzar i per millorar el rendiment de la

xarxa i evitar aquest malbaratament de més de 310.000 m3 que llancem per
culpa d'una xarxa obsoleta.”
El regidor delegat d’Urbanisme, Sr. Molons, diu textualment: “Des d'Aigües d'Arenys –
GUSAM durant aquest 2014 es preveu continuar amb l'estratègia d’inversions
focalitzades en millores de rendiment a l'espera que estigui enllestit el Pla Director de
la Xarxa d'Abastament d'Aigua. Aquest Pla director s'està realitzant gràcies a un ajut
de la Diputació de Barcelona, sol·licitat el mes d'abril i atorgat el mes de setembre
passat. Es preveu que estigui enllestit per la propera tardor.
Mentrestant es continuarà amb la sectorització de la xarxa, és a dir, la instal·lació de
comptadors de gran volum per a sectors determinats de la xarxa d'abastament d'aigua.
Aquests comptadors permeten la detecció de fuites amb més rapidesa i agilitat, sense
haver d'esperar que surtin a la superfície. Ja se n’ha instal·lat un al carrer Amadeu
Vives i es preveu instal·lar-ne 2 més, un a la urbanització l'Ajup-Puntaire i un altre a La
Creueta.
També, s'aprofitarà l'execució d'obres a la via pública per tal d'anar renovant i
substituint les canonades envellides, com ja s'ha fet al Passatge Cotxeria i es preveu
fer en el carrer de Pau Casals.
Pel que fa a les instal·lacions existents, està previst de realitzar algunes obres de
condicionament als dipòsits i a les captacions. Aquestes obres han estat recomanades
per part de l'Agència de Salut de Catalunya.
Per altra banda, s'està estudiant la possibilitat de posar en marxa una nova captació
pròpia, aprofitant un pou existent a la bassa de laminació, proper al Dipòsit del Cornell.
Durant aquest any 2014 s'analitzarà la qualitat de l'aigua de l'aqüifer i la millor
alternativa de connexió.
També es preveu continuar amb la renovació del parc de comptadors domiciliars.
Durant l'any 2013 s'han realitzat diverses actuacions per tal de millorar el funcionament
de la xarxa d'abastament d'aigua potable.
Primer de tot s'han realitzat actuacions, sobre la mateixa xarxa, de renovació i millora a
diversos punts del nostre municipi:
• S'han substituït 30 metres de canonada de fibrociment de la impulsió del Pou
Oliver al dipòsit de La Creueta.
• S'han substituït 20 metres de canonades de ferro galvanitzat de la línia del
Dipòsit Borrell cap al camí del Cementiri.
• S'han substituït diverses vàlvules i connexions malmeses (Ctra. Lourdes, Línia
Borrell, etc.)
• S'ha instal·lat un comptador sectorial a la zona de Can Zariquei.
• S'han substituït 30 metres de canonada de Polietilè al Passeig Jalpí. Aquesta
canonada tenia un elevat número de fuites.
• S'han substituït uns 150 metres de canonada de polietilè a la zona de Can
Jalpí. Aquesta canonada també tenia un molt elevat número de fuites.
Per altra banda, i per tal de millorar també el rendiment de la xarxa, aquest any s'ha
iniciat un programa progressiu de substitució de comptadors domiciliars, atès que s'ha
detectat que el parc de comptadors està molt envellit. Durant aquest any 2013 se
n'han substituït 52 que ja havien superat la seva vida útil.
Totes aquestes actuacions es troben incloses en una estratègia global per millorar el
rendiment de la xarxa d'abastament d'aigua que tindrà com a instrument fonamental el
futur Pla Director de la Xarxa d'Abastament d'Aigua Potable. Aquest Pla Director
s'està realitzant en l'actualitat gràcies a un ajut de la Diputació de Barcelona. Aquest
ajut es va sol·licitar el mes d'abril de 2013 i es preveu tenir el Pla enllestit per la tardor
de 2014.
A més, durant aquest any 2013 s'han detectat i reparat 155 fuites d'aigua a la xarxa de
subministrament. Algunes d'aquestes reparacions han estat cabdals per a la millora
del rendiment de la xarxa, atès que portaven temps perdent aigua sense que fos
possible detectar-ho al no sortir a la superfície. Algunes d’aquestes fuites són, per
exemple, les detectades a la Ctra. Sant Celoni, a la cruïlla entre la Ctra. Torrentbò i la
Riera Sobirans, a l’Avinguda Panagall i al Carrer Can Bernat de la Zona industrial.

D'aquesta manera, durant el 2013, el rendiment de la xarxa d'abastament d'aigua ha
passat del 57% a l'inici de l'any fins al 67% a finals d'any, situant-se la mitjana entre el
61 i el 62%.
A més, per tal de augmentar l'aprofitament de les captacions pròpies, durant el 2013, i
fruit d’algunes millores en les instal·lacions elèctriques, s’han pogut utilitzar molt més
els pous de titularitat municipal. Si durant el 2012 es van produir 200.225 m3 provinents
de pous propis, arribant a un 25,16% del total, durant el 2013 aquest xifra va
augmentar fins els 301.730 m3 arribant al 40,46% de tota l'aigua subministrada.
Durant el 2013 també s'ha fet efectiva la compra agregada d'electricitat, conjuntament
amb d'altres empreses públiques municipals d'aigua membres del CONGIAC
(Consorci per la Gestió Integral de l'Aigua de Catalunya), del qual GUSAM és membre
des de 2011. Això ha permès obtenir unes condicions econòmiques més avantatjoses
en el subministrament elèctric, que s’utilitza bàsicament per a l’extracció d’aigua de les
captacions pròpies.”
12. PREC DEL GRUP CUP PER EVITAR RISCOS AMB ELS DESCALÇAMENTS
DE LA RIERA QUAN PLOU.
El Sr. Alcalde explica que aquest prec s’ha modificat en l’últim moment i s’ha comentat
en la Junta de Portaveus.
El regidor Sr. Galceran comenta que s’ha modificat la forma, però no el contingut i que
ho vol aclarir.
El regidor Sr. Fèlix Galceran formula el següent prec:
“Aquest govern va canviar el funcionant de la brigada. Afirmaven que amb la nova
organització les actuacions d’aquesta serien mes efectives i puntuals.
Es per això que demanem:
Vist que cada vegada que plou, al carrer de l’Olivera cantonada amb la Riera, es
produeix un gran xaragall que es forma al deixar descalçat de sorra el ciment de la
passera (adjuntem fotografia). Fet que, a part de denotar deixadesa i poc interès pels
vilatans, és molt perillós pels cotxes que baixen per la Riera ja que el sot no es veu i
que massa sovint es tarda a senyalitzar-lo.
Sol·licitem que quan plou s’assenyali per part de la Policia ràpidament el lloc en sí.
Demanem que quan plou, amb la màxima celeritat la brigada arregli el xaragall per
deixar de ser perillós i es recuperi el tram per fer-lo apte al trànsit en una cruïlla que
n’hi ha molt.
Arreglar definitivament aquesta anomalia que des de la CUP a govern ja demanàvem
a la regidoria corresponent i que observem no s'ha fet cap actuació al respecte.”
La regidora delegada de Governació i Mobilitat, Sra. Carreras, diu que ho tindran en compte,
però que no és el carrer Olivera, sinó el Pompeu Fabra i que saben a on és.

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.
El regidor Sr. Jiménez formula la següent pregunta:
“Durant la nit de Naps i Cols es va girar la pancarta que hi ha a l'entrada del poble que
anuncia la Capital de la Sardana, de tal forma que era força difícil veure el que
anunciava i que informés clarament a la gent que s'apropava al poble, al mateix temps
que donava una mala imatge quan s'arribava al poble.
El passat 4 de febrer es va posar bé, gairebé un mes després, tot i que ha coincidit
amb algun acte de la Capital de la Sardana.
Els hi preguntem quins han estat els motius pels quals s'ha endarrerit tant la
col·locació correcta d'aquesta pancarta?”

El regidor delegat d’Obres i Serveis, Sr. Olivan, diu textualment: “La incidència estava
dins les tasques pendents de la brigada, però es van fer altres que eran prioritàries,
aquesta no ho era.”
14. PREC DEL GRUP PP PER A QUÈ S’INSTAL·LIN CONTENIDORS DE
RECOLLIDA SELECTIVA.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demana que es faci un estudi a fi i
efecte de poder instal·lar en tots els barris contenidors per a la recollida selectiva, ja
que resultaria una mesura més econòmica en termini de llarga durada i una comoditat
pràctica per als veïns.
Prec: Demanem la presa de mesures per part d’aquest Govern municipal a fi de què
s’instal·lin contenidors en tots els barris per a la recollida selectiva.”
El Sr. Alcalde diu que el model de recollida de brossa que proposa no és compartit pel
govern, a més posar contenidors no és fàcil perquè sempre molesten a algú. Explica
que estan orgullosos de la recollida porta a porta i que, amb les milllores que s’estan
estudiant, encara funcionarà millor.
15. PREC DEL GRUP PP PER A QUÈ S’INSTAL·LIN ALARMES A LES SEVES
INSTAL·LACIONS.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular volem saber, degut al robatori efectuat
a l’escola CEIP Sobirans, si ja ha estat instal·lada l’alarma a les seves instal·lacions i si
existeix previsió per part d’aquest Govern d’instaurar algun mecanisme de seguretat
passiva.
Prec: Demanem la presa de mesures per part d’aquest Govern municipal a fi de què
s’instal·lin mesures de seguretat activa (alarma) si encara no han estat efectuades, així
com la millora amb mecanismes de seguretat passiva.”
La regidora delegada de Governació i Mobilitat, Sra. Carreras, diu textualment: “Les
dues escoles de Primària, l’escola Bressol i l’Institut tenen totes ja instal·lades alarmes.
Hi ha altres edificis i instal·lacions municipals que també en tenen, no tots i s’està
estudiant la possibilitat de millorar i ampliar la quantitat per anar donant cobertura al
màxim d’edificis possibles.”
16. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LES MILLORES DE VORERES AL
MUNICIPI.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demana que s’actuï en una
modernització i reparació de les voreres del municipi en general, ja que moltes
d’aquestes es troben en un estat de manteniment deplorable.
Pregunta: El Govern Municipal té en previsió realitzar algun planejament que tingui per
objecte la millora i rehabilitació de les voreres del municipi?”
El regidor delegat d’Obres i Serveis, Sr. Olivan, diu textualment: “Sr. Planas, si
vingués algun dijous o algun divendres per l'Ajuntament veuria les tasques pendents
d'obres que tenim i el procés de prioritat que fem. Com ve diu, hi ha moltes incidències
d'aquest tipus que anem abordant i com que ser que a vostè li agrada que li donem
temps, en 2 mesos, aproximadament, en tindrem arranjat un paquet important. Però

insisteixo que queda convidat qualsevol dijous a la tarda o el divendres, que hi sóc tot
el dia, perquè vegi les fitxes que queden pendents i les que tenim fetes.”
17. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA REORDENACIÓ DE L’APARCAMENT
A LA ZONA DE L’AV. SANT JORDI I PANAGALL.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demana que es faci una reordenació
en els aparcaments de vàries zones: carrer Panagall, Avinguda Sant Jordi, entre
altres.
Com hem comprovat des del Partit Popular podria ser factible i viable l’optimització de
l’espai per augmentar l’aparcament.
Pregunta: Quan tenen pensat realitzar un estudi a fi de poder determinar la viabilitat de
realitzar la reordenació de les zones d’aparcament?”
La regidora delegada de Governació i Mobilitat, Sra. Carreras, diu textualment: “Al C/
Panagall els aparcaments estant delimitats pels escocells dels arbres i guals dels
garatges particulars. Estan col·locats al costat on hi ha més quantitat de llocs possibles
per això no hi ha canvi quinzenal d’aparcament. A l’Av. St. Jordi, exceptuant uns
aparcaments de motos que hi ha a l’entrada del carrer, també hi ha el màxim
d’aparcaments marcats i on no n’hi cap un de cotxe, s’hi ha pintat un o dos de motos.
Aquests dies hem mirat a la nit quants d’aquests aparcaments de motos es fan servir
per veure si hi podem pintar com a molt un altre de cotxe.
A l’Av. St. Jordi hi ha:
44 places d’aparcaments de cotxes
1 plaça de càrrega i descàrrega
13 aparcaments de motos
2 aparcaments de minusvàlids
Al Panagall hi ha:
41 aparcaments de cotxes
12 de motos
1 de minusvàlid
Tenint en compte que els veïns del Panagall tenen l’aparcament de Can Globus a una
distància prou prudent i que els veïns de l’Av. St. Jordi tenen l’aparcament del Torrent
d’en Terra també a prop i que molts edificis i cases compten amb garatge propi, des de
la regidoria no ens plantegem fer cap canvi en aquest sector.”
18. PRECS I PREGUNTES
No es formulen.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-dues hores i divuit minuts, de la qual cosa, jo, el
secretari, CERTIFICO.

