ACTA NÚMERO 9/2021
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta-quatre minuts del dia vint-i-vuit de
juliol de dos mil vint-i-u, es reuneixen, per mitjans telemàtics i per tal de celebrar sessió
extraordinària de l’Ajuntament, el senyor alcalde president el Sr. Josep Sànchez i Camps, els i
les tinents d’alcalde Sra. Maria Antònia Vila i Paituví, Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Maria
Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal, i els regidors i regidores, Sr. Santiago Morell i
Capellera, Sra. Roser Moré i Collet, Sra. Victòria Devesa i Jorge, Sra. Vanesa Muñoz i
Fernández, Sra. Àngels Castillo i Campos, Sr. Guiu Muns i Roura i el Sr. Abel Coll i Toledano,
assistits per la secretària de la corporació, Sra. M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero.
La regidora Sra. Montserrat Batista i Alsina no es troba connectada a l’inici de la sessió.
El Sr. Alcalde dona la benvinguda a tothom i diu que comença un Ple extraordinari de cinc
punts i diu que encara hi ha pendent de connectar-se una regidora que presentarà el punt
primer i es proposa modificar l’ordre del dia, de manera que el primer punt passa a ser el
cinquè. Explica que explicant que cal votar el canvi de l’ordre del dia i tots els regidors, a mà
alçada, voten a favor, per tant, s’aprova el canvi d’ordre dels punts per unanimitat dels
regidors presents a la sessió.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1.0

PART DISPOSITIVA
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REGULARITZACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE
L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA NETEJA D’EDIFICIS A GUSAM SA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt i exposa breument el seu contingut; tot seguit, llegeix
la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que el Ple de data 19 de juliol de 2012 va acordar l’encàrrec del servei de neteja dels
edificis municipals a l’empresa de capital íntegrament públic GUSAM SA.
Vist que en data 30 d’agost de 2012 es va signar el Contracte-Programa que estableix els
compromisos de les parts i les condicions sota les quals GUSAM SA ha de prestar el servei
municipalitzat de neteja d’edificis municipals.

_____

Vista la modificació de l’encàrrec aprovada pel Ple de 17 de novembre de 2016.
Vist que la clàusula 12 de l’encàrrec de gestió, en la seva modificació mitjançant addenda del
Ple de l’any 2016, estableix les condicions de la retribució que la societat municipal rep de
l’Ajuntament per gestionar aquest servei, determinant que:
“ Anualment, a proposta de la comissió de seguiment, es regularitzarà l’import abonat amb
l’import que realment pertoca, cas que l’aportació realitzada per l’Ajuntament sigui inferior
als costos reals del servei...”
Vist l’escrit amb núm. de registre 672/2021, presentat per GUSAM SA en data 19 de febrer
de 2021, en el qual posa de manifest que a la memòria de l’any 2020 lliurada a l’Ajuntament,
a les pàgines 7 i 8, queda reflectit i argumentat el resultat econòmic negatiu d’import
38.392,36 € obtingut en la finalització de l’any 2020, segons el següent detall i demana la
regularització d’aquest dèficit amb la finalitat de mantenir l’equilibri econòmic del servei:
... 3. COMPTE D’EXPLOTACIÓ
El compte d’explotació que es presenta recull la comparativa de l’any 2020 amb la
modificació de l’encomana del 2016.
El 2020 ha estat un any amb major despesa de la prevista a l’encomana del 2016 i el resultat
de l’any ha estat de dèficit per un import total de 38.392,36 €. Aquest resultat és
conseqüència de l’aplicació dels nous protocols de neteja i desinfecció arrel de la COVID-19 ja
exposat en el punt anterior. Si entrem en detall veiem que el cost de personal ha estat
30.486,24 € superior al de l’encomana. Cal tenir en compte que els salaris des del 2016 al
2020 han patit diferents increments segons la llei de pressupostos de l’estat (1% el 2016, 1%
al 2017, 2.05% al 2018, 2,80% al 2019 i 2,30% al 2020). A banda d’aquests increments de
salaris, l’increment de cost de personal ha estat superior per l’increment d’hores del servei,
que s’ha repercutit en un increment de jornades i un increment de personal del servei.
En quan als altres costos l’increment ha estat de 4.635,05 € procedents principalment de dos
factors: l’increment de material de neteja (a més hores, major quantitat de material) i per
altra banda vestuari o equips de protecció EPI’s (durant l’inici de la pandèmia els preus de les
mascaretes, guants i altres eren molt superiors als que ja teníem habitualment).
El resultat negatiu esmentat (38.392,36€), ha de ser compensat per l’Ajuntament d’Arenys de
Munt en compliment de les clàusules 12 i 15 del contracte programa, i així es recollirà a la
memòria dels comptes anuals de la societat municipal de l’exercici 2020. En el quadre
següent, es mostren els imports econòmics previstos a l’encomana, i els imports incorreguts
per part de GUSAM durant el 2020 així com la desviació entre ells.

_____

Vistos els acords presos en la reunió de la Comissió de seguiment del servei de neteja dels
edificis municipals, de data 18 de febrer de 2021, entre els quals s’hi troba:
- 1.- Tramitar davant l’Ajuntament la regularització del dèficit de neteja de l’exercici
2020, a petició de la societat municipal GUSAM SA per import de 38.392,36 €
Vista la carta presentada al registre municipal per l’empresa GUSAM SA, en data 19 de febrer
de 2021 i número de registre 679/2021, sol·licitant l’abonament dels 38.392,36€.
Atès que segons s’ha pogut comprovar, durant l’exercici 2020, l’aportació de l’Ajuntament a
l’empresa GUSAM SA per la gestió del servei de neteja d’edificis municipals ha estat de
260.748,86 €.
Atès que l’aplicació 340 920 44900 (SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS) del pressupost vigent
disposa de saldo suficient per fer front a l’import del dèficit produït durant l’any 2020.

_____

Vist que la competència en relació als encàrrecs de gestió i les aprovacions de les
liquidacions anuals la té atribuïda el Ple de la Corporació, segons disposa l’article 47.2.h) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Examinat l’informe d’Intervenció 330/2021 FI, de data 14/07/21.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’import de 38.392,36 € en concepte de dèficit de l’exercici 2020 del servei
de neteja de edificis municipals encarregat a la societat municipal GUSAM SA, en compliment
de les clàusules 12 i 15 del contracte programa.
Segon.- Autoritzar i disposar un import de 38.392,36 € imputant aquesta despesa a
l’aplicació 340 920 44900 (SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS) del pressupost municipal 2021.
Tercer.- Notificar els acords adoptats a l’empresa GUSAM SA, a la Intervenció municipal i a
l’àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament.”
Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=81.0

S’incorpora a la sessió la regidora Sra. Batista.
El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=195.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=213.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=273.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=337.0

_____

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=375.0

Intervenció del Sr. Alcalde procedint a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=380.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA DELEGACIÓ
DE COMPETÈNCIES PER LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA DELS AJUNTAMENS
D’ARENYS DE MAR I SANT ISCLE DE VALLATA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=385.0

El regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, exposa breument el seu contingut; tot seguit
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Atès que el 29 d’agost de 2012 es va signar un conveni regulador de la delegació de
competències per a la gestió de la deixalleria entre els municipis d’Arenys de Mar, Sant Iscle
de Vallalta i Arenys de Munt, el qual tenia una durada de tres anys.
Atès que el 10/09/15 es va acordar pel Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt acceptar una
pròrroga de la delegació de competències per tres anys més, segons acords dels Plens de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar de data de 23 de juliol de 2015 i de l’Ajuntament de Sant Iscle
de 27 de juliol de 2015.
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt de data 25 de juliol de 2018, va acceptar
la delegació de competències per un any més segons acord dels plens de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar de data 28 de juny de 2018 i de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta de
data 7 de maig de 2018.

_____

Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt de data 11 de juliol de 2019, va acceptar
la delegació de competències per un any més segons acord dels plens de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar de data 25/4/19 i de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta de data 1/07/19.
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt de data 30 de juliol de 2020, va acceptar
la delegació de competències per un any més segons acord dels plens de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar de data 28/5/20 i de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta de data
22/06/20.
Atès que la Comissió de seguiment de la deixalleria formada pels Ajuntaments d’Arenys de
Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle, com a òrgan competent, en data 4 de novembre de 2020,
aprova la previsió del pressupost anual del servei de la deixalleria presentat per GUSAM per
l’any 2021, de 192.478,69 €, que junt als costos estimats de tractament de residus de la
planta de Mataró provinents de la deixalleria és de 216.175,69 €.
Atès que el Ple d’Arenys de Mar de data 30/6/21 i el Ple de l’Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta, de data 17/5/21, han acordat fer la pròrroga de la delegació de competències per
un any més.
Examinat l’informe de secretaria 51/21, de data 9/07/21, que conclou que és possible
acceptar la pròrroga per un any de la delegació de competències de la deixalleria situada al
Torrent d’en Puig s/n d’Arenys de Munt feta pels Plens dels Ajuntaments d’Arenys de Mar i
de Sant Iscle de Vallalta, amb efectes 30 d’agost de 2021, i ho ha de fer el Ple per majoria
absoluta.
Examinat l’informe d’Intervenció 26/2021.CF, de data 16/07/21, que informa favorablement
la proposta d’acceptació de la delegació de competències per la gestió de la deixalleria.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la pròrroga per un any de la delegació de competències de la gestió de la
deixalleria situada al Torrent d’en Puig s/n d’Arenys de Munt feta pels Plens dels
Ajuntaments d’Arenys de Mar i de Sant Iscle de Vallalta, amb efectes 30 d’agost de 2021 i
fins el 29 d’agost de 2922 (Exp. 1127/2021).
Segon.- Notificar aquest acord als ajuntaments d’Arenys de Mar, Sant Iscle de Vallalta i
l’empresa GUSAM SA.”
_____

Intervenció del regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=410.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=546.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=557.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=649.0

Intervenció de la regidora Sra. Devesa, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=733.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=763.0

Intervenció del Sr. Alcalde procedint a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=766.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA
DEIXALLERIA A GUSAM SA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=780.0

El regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, exposa breument el seu contingut; tot seguit
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:

_____

“Vist que l’ajuntament d’Arenys de Mar i l’ajuntament de Sant Iscle de Vallalta van acordar
en Ple delegar la competència de gestió de la deixalleria a l’ajuntament d’Arenys de Munt,
en data 16-05-12 /29-05-12 respectivament, en les condicions que van quedar recollides en
el Contracte-programa de delegació de competència per a la gestió de la deixalleria entre els
ajuntaments d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta. Vist que aquesta
delegació actualment es prorroga de forma anual.
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt va acordar realitzar un encàrrec de gestió
del servei a l’empresa GUSAM SA, que es va formalitzar mitjançant un contracte programa el
29/08/12, el qual ha estat modificat en diverses ocasions.
Atès que la Comissió de seguiment de la deixalleria formada pels Ajuntaments d’Arenys de
Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle, com a òrgan competent, en data 4 de novembre de 2020,
aprova la previsió del pressupost anual del servei de la deixalleria presentat per GUSAM per
l’any 2021, de 192.478,69 €, que junt als costos estimats de tractament de residus de la
planta de Mataró provinents de la deixalleria és de 216.175,69 €.
Vist que el Ple en data 13/5/2021 va aprovar la modificació de l’encàrrec de gestió de la
deixalleria a GUSAM S.A. consistent en l’augment de pressupost amb el qual està dotat el
servei, i va aprovar l’addenda núm. 3 del contracte programa per la qual es regeix aquest
encàrrec i la dotació pressupostària a transferir a GUSAM SA, que a partir de l’1 de gener de
2021 prendria com a referència un pressupost de 216.175,69 € anuals.
Vist el pressupost del servei de la deixalleria de 2021 aprovat per la Comissió de seguiment i
a partir del qual es desprèn el següent:
Pressupost desglossat de la Gestió del Servei de la
Deixalleria
Pressupost Deixalleria 2021 GUSAM sense tractament de
voluminosos

192.475,69
€

Despeses incloses en el pressupost de GUSAM però no
formen part de l'encomana
Tractament rebuig i voluminosos Consorci Tractament
_____

23.700,00 €

Residus Mataró
Pressupost 2021 del servei de la Deixalleria amb
tractament de voluminosos inclòs

216.175,69
€

Previsió d'ingressos inclosos en el pressupost de GUSAM
però que no formen part de l'encomana
Ofipilas

542,93 €

Ecoembes paper i cartró

1.697,10 €

Ecoembes REPQ

5.068,80 €

Subtotal:

7.308,83 €

Import total que forma part de l'encomana a GUSAM del
pressupost 2021 del servei de la deixalleria

199.784,52
€

Vist que l’aportació municipal a GUSAM s’estima que anualment serà de 199.784,52 euros,
corresponent a l’import que forma part de l’encomana a GUSAM pel servei de la deixalleria,
segons el nou pressupost presentat per GUSAM i aprovat per la Comissió de Seguiment. I
que l’Ajuntament, d’acord amb el conveni de delegació de competències dels ajuntaments
d’Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta, repercutirà els corresponents costos a cadascun
d’ells, un cop incorporada la despesa assumida directament per l’Ajuntament d’Arenys de
Munt al Consorci Tractament Residus Municipals en concepte dels residus “rebuig i
voluminosos” i els ingressos meritats inclosos en el pressupost de GUSAM i que no s’hagin
repercutit a GUSAM sinó a l’Ajuntament.
Vist que els Ajuntaments d’Arenys de Mar i Sant Iscle han acordat la pròrroga de la delegació
de competències per un any més, i la qual resta pendent d’acceptació pel Ple, i que per
aquest motiu procedeix prorrogar l’encàrrec a GUSAM per a la prestació del servei de
deixalleria.
Atès que la despesa compromesa sobre el pressupost 2021 d’Arenys de Munt dona
cobertura fins al mes d’agost, la pròrroga de l’encàrrec amb la modificació que es proposa
_____

suposarà una despesa de 72.058,56 € pels 4 mesos del 2021, a repartir entre els 3
ajuntaments; i vist que existeix suficient consignació en el pressupost municipal així com en
els Ajuntaments que han delegat la seva competència, ja que tant l’Ajuntament d’Arenys de
Mar, com el de Sant Iscle de Vallalta, han acreditat que disposen de consignació
pressupostària per fer front al nou pressupost de gestió de la deixalleria fins a la data de
finalització de la delegació de la competència.
Considerant que el Ple és l’òrgan competent en virtut del que determina l’art. 22.2 F) de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local.
Vist l’informe de Secretaria 53/2021, de 16/07/21.
Vist l’informe d’Intervenció 27/2021.CF en què informa favorablement la proposta de
modificació de l’encàrrec de la gestió de la deixalleria a Gusam.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la pròrroga de l’encàrrec de gestió a GUSAM SA de la deixalleria per un
any, a comptar des del 30 d’agost de 2021 i fins el 29 d’agost de 2022, amb un pressupost de
199.784,52 euros. (Exp. 1326/2021)
Segon.- Autoritzar i comprometre una despesa de 199.784,52 euros segons el següent detall,
tot condicionant la despesa futura a l’existència de crèdit en el pressupost corresponent:
Any

_____

Aplicació

Nº
mesos

Import

2.021

320 1622 44900 GESTIO
DEIXALLERIA

4

23.434,39 €

2.021

320 162 244 901 TRASPAS
D'APORT.MPALS PER GESTIO
DEIXALLERIA

4

43.160,45 €

2.022

320 1622 44900 GESTIO
DEIXALLERIA

8

46.868,77 €

2.022

320 162 244 901 TRASPAS
D'APORT.MPALS PER GESTIO
DEIXALLERIA

8

TOTAL

86.320,91 €

199.784,52 €

Tercer.- Donar publicitat del present acord al Perfil del Contractant de la societat GUSAM SA
i al tauler d’edictes de l’Ajuntament
Quart.- Aprovar l’addenda del contracte programa que obra a l’expedient i facultar el senyor
alcalde per la signatura de la mateixa.
Cinquè.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a l’aprovació de l’acceptació per part del
Ple de la pròrroga de la delegació de competències del servei de deixalleria per part dels
ajuntaments d’Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta.
Sisè.- Notificar l’acord a GUSAM SA, i als ajuntaments d’Arenys de Mar i Sant Iscle de
Vallalta, així com al corresponent departament i a la Intervenció municipals.”
Intervenció del regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=795.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=965.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=974.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1034.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1110.0

_____

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1147.0

Intervenció del Sr. Alcalde procedint a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1151.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE REGULARITZACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’ENCÀRREC
DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA I MODIFICACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A
GUSAM SA.
El Sr. Alcalde fa la introducció del punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1155.0

El regidor delegat de Medi Ambient, Sr. Maimí, exposa breument el seu contingut; tot seguit
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vista la despesa del servei de gestió de la deixalleria que té per encàrrec de gestió assignat
l’empresa GUSAM (P0800700G) per un import total de 14.899,17€ i que correspon a la
liquidació del cost parcial del mes de novembre i del cost del mes desembre de 2020 (Veure
detall factura).
N.
document

de

14-DEIX/2020
01-DEIX/2021

Data

Import total

30/12/2020 2.845,79€
12/02/2021 12.053,38€

Text Explicatiu

N. d'entrada

Data

NOVEMBRE ’20: GESTIÓ SERVEI DEIXALLERIA
DESEMBRE ’20: GESTIÓ SERVEI DEIXALLERIA

F/2020/3345
F/2021/320

30/12/2020
19/02/2021

Aplicació pressupostària: 320.1622.44900 i 320.1622.44901
Vist els informes de la carta de pagament de GUSAM corresponents als mesos de novembre i
desembre de 2020 i la informació facilitada per GUSAM sobre el nombre d'usuaris i les tones
de materials gestionades i la Memòria 2020 del servei.

_____

Vist el pressupost de gestió i explotació de la deixalleria per a l’exercici 2020 aprovat pel
Consell d’administració de Gusam el 9 de desembre de 2019 i per la Comissió de seguiment
del servei de deixalleria el passat 25 de setembre de 2019.
Vist que en el Ple de 30 de juliol de 2020 va aprovar la modificació de l’encàrrec indicant
que la dotació seria de 126.613,47 €, tal i com queda reflectit en l’addenda núm. 2 del
contracte.
Vista també la clàusula 8 del contracte amb GUSAM en què l’Ajuntament garantirà que es
mantingui l’equilibri financer del conveni.
Vist que la factura de novembre, parcialment, i la de desembre de 2020 han sobrepassat la
despesa compromesa a GUSAM pel 2020 per l’encàrrec de la deixalleria, de 117.837,68 €.
Tot i que en el pressupost municipal del 2020 hi hagi hagut en les dues aplicacions
corresponents al servei de deixalleria consignació pressupostària i crèdit per 126.613,47 €. I
tot i que el pressupost aprovat per GUSAM i la Comissió de seguiment de la deixalleria pel
2020 i finalment el Ple del 30/7 estableixin un pressupost anual de 126.613,47 €.
Atès que es constata que les prestacions del servei s’han realitzat efectivament i que els
treballs s’han executat d’acord a les condicions generals establertes en el Contracte
programa regulador de l’encàrrec de gestió a la societat de capital íntegrament públic
GUSAM SA del servei de deixalleria.
Atès que el Contracte programa regulador de l’encàrrec de gestió a la societat de capital
íntegrament públic GUSAM SA no atorga cap competència a la Junta de Govern en relació a
aquest encàrrec, pel que s’entén que l’òrgan competent per aprovar la despesa addicional és
el Ple.
Examinat l’informe de Secretaria 52/21 de data 9/07/21.
Examinat l’informe d’Intervenció 346/2021.FI en data 16/07/21 informat que es fiscalitza la
conformitat de l’expedient.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

_____

Primer.- Aprovar la liquidació del servei de la deixalleria de l’exercici 2020, de manera que el
cost assumit per GUSAM finalment s’ha elevat a 132.786,85€, amb un increment de
14.899,17€ sobre l’inicialment aprovat. (Exp. 1306/2021)
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa addicional a GUSAM SA per la gestió de la deixalleria
2020 per un import de 14.899,17€ amb càrrec a les següents aplicacions:
Núm. Aplicació
320 1622 44900
320 1622 44901

Nom de l’Aplicació
Import
Gestió Deixalleria
4.754,78 €
Traspàs
d’aportacions
municipals
per
gestió
deixalleria
10.144,39 €

Segon.- Aprovar la modificació de l’art. 12 del contracte programa de l’encàrrec a GUSAM
SA, per tal d’introduir un nou apartat, el punt 3:
“3. Al tancar l’exercici de l’encomana, cada exercici econòmic GUSAM facilitarà la liquidació
anual a l’Ajuntament i l’Ajuntament aprovarà la liquidació anual de l’exercici anterior i a
través de la Junta de Govern Local la despesa addicional que aquesta pogués comportar.”
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per la signatura de l’addenda del contracte programa amb
la modificació de l’art. 12 i que obra a l’expedient.
Quart.- Donar publicitat del present acord al Perfil del Contractant de la societat GUSAM SA i
al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Cinquè.- Notificar l’acord a GUSAM SA, i als ajuntaments d’Arenys de Mar i Sant Iscle de
Vallalta, així com al corresponent departament i a la Intervenció municipals.”
Intervenció del regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1173.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1326.0

_____

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1335.0

Intervenció de la regidora Sra. Muñoz, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1368.0

Intervenció del regidor Sr. Morell, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1449.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1478.0

Intervenció del Sr. Alcalde procedint a la votació i donant pas regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1481.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
Intervenció del regidor Sr. Maimí:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1490.0

5. PROPOSTA DE DEROGACIÓ DE BASES REGULADORES D’AJUTS EN ESPÈCIE PER AL
TRANSPORT EN AUTOBÚS URBÀ I INTERURBÀ ENTRE ELS MUNICIPIS D’ARENYS DE
MUNT, ARENYS DE MAR I SANT ISCLE DE VALLALTA PER A PERSONES DE 65 O MÉS
ANYS D’EDAT I APROVACIÓ INICIAL DE LES NOVES BASES ESPECÍFIQUES
REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS EN ESPÈCIE PER AL TRANSPORT EN
AUTOBÚS URBÀ I INTERURBÀ ENTRE ELS MUNICIPIS D’ARENYS DE MUNT, ARENYS
DE MAR I SANT ISCLE DE VALLALTA PER A PERSONES DE 65 O MÉS ANYS D’EDAT,
PENSIONISTES I PERSONES AMB DISCAPACITAT SUPERIOR AL 33%.
Intervenció del Sr. Alcalde introduint el punt:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1529.0

La regidora delegada d’Acció Social, Sra. Batista, exposa breument el seu contingut; tot
seguit llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que les bases actuals, vigents des del 7 de juny de 2018, modificades pel Ple del 14 de
febrer de 2019 i publicades al BOPB el 17 d’abril de 2019 han demostrat ser poc efectives
_____

atesa la complexitat de la seva tramitació, es considera necessari una derogació de les
actuals bases reguladores i una aprovació de noves que potenciïn la mobilitat sostenible del
col·lectiu de persones de 65 anys o més, així com incloure a les persones pensionistes de 60
a 64 anys i persones amb diversitat funcional de grau igual o superior al 33% tot agilitzant la
seva tramitació.
Atès que la finalitat d’aquest ajut és fomentar el transport públic segons determina Pla
estratègic de subvencions del municipi.
Atès que el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament
de desenvolupament, aprovat pel reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS) i l’Ordenança
General de Subvencions del Ajuntament, que va se aprovada definitivament per acord del
Ple de data 11 de febrer de 2016, i el text definitiu es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el dia 14 d’abril de 2016 i va ser modificada pel Ple de 18 de març
2021, i publicada en el BOPB del dia 26 de maig de 2021.
Vist que la competència per derogar i aprovar les bases específiques correspon al Ple de
l’Ajuntament, d’acord amb l’article 124.3 del ROAS.
Vist l’informe de Secretària núm. 54/2021 de data 16/07/21.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Derogar les BASES REGULADORES D’AJUTS EN ESPÈCIE PER AL TRANSPORT EN
AUTOBÚS URBÀ I INTERURBÀ ENTRE ELS MUNICIPIS D’ARENYS DE MUNT, ARENYS DE MAR I
SANT ISCLE DE VALLALTA PER A PERSONES DE 65 O MÉS ANYS D’EDAT.
Segon.- Aprovar inicialment les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT
D’ AJUTS EN ESPÈCIE PER AL TRANSPORT EN AUTOBÚS URBÀ I INTERURBÀ ENTRE ELS
MUNICIPIS D’ARENYS DE MUNT, ARENYS DE MAR I SANT ISCLE DE VALLALTA PER A
PERSONES DE 65 O MÉS ANYS D’EDAT, PENSIONISTES I PERSONES AMB DISCAPACITAT DE
GRAU IGUAL O SUPERIOR AL 33% segons el redactat que obra a l’expedient 1135/2021, a
tots els efectes legals. (Exp. 1135/21).

_____

Tercer.- Donar publicitat d’aquest acord durant el termini de vint dies al BOPB, al tauler
d’edictes i al web municipal, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions o
suggeriments que considerin adients; en el cas que no se’n presenti cap, les Bases
s’entendran definitivament aprovades i es publicaran íntegrament al BOPB i al tauler
electrònic de l’Ajuntament.”
Intervenció de la regidora Sra. Batista:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1597.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor no adscrit, Sr. Coll:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1741.0

Intervenció del regidor Sr. Muns, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1751.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=1873.0

Intervenció de la regidora Sra. Moré, en nom del grup JUNTS:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=2071.0

Intervenció de la regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=2128.0

Intervenció Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=2132.0

Intervenció de la regidora Sra. Batista:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=2139.0

Intervenció del Sr. Alcalde:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=2171.0

Intervenció de la regidora Sra. Castillo:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=2294.0

_____

Intervenció del Sr. Alcalde fent incís i procedint a la votació:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=2299.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors que formen el
Ple.
Intervenció del Sr. Alcalde donant el Ple per finalitzat.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881887aaa5a17017ad2a6427c0004?startAt=2320.0

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per acabada
la mateixa, essent les vint-i-una hores i catorze minuts, de la qual cosa, jo, el secretari,
CERTIFICO.

Signatura: CN=Josep Sànchez Camps - DNI
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