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d’ARENYS DE MUNT

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 11/02/2016, primera convocatòria, ha
pres, per unanimitat i a proposta del grup CIU, el següent acord, a reserva de l’aprovació
definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació:
“MOCIÓ DEL GRUP CIU PER INCLOURE MODIFICACIONS A L’ACTUAL SISTEMA TARIFARI
DEL SERVEI D’AIGÜES MUNICIPAL PER PERSONES QUE HAGIN DISSOLT EL SEU
MATRIMONI.
Que, tenint en compte que a Arenys de Munt, el sistema tarifari del Servei Municipal d’Aigües
s’aplica segons el cobrament en funció del nombre d’habitants de cada casa valorat en funció del
padró municipal.
Que, tenint en compte que arran d’unes queixes fetes arribar al Síndic de Greuges, aquest va
determinar que l’actual sistema emprat pel cobrament del servei municipal d’aigua al nostre
municipi és més equitatiu i raonable que d’altres sistemes utilitzats.
Que, tenint en compte que el programa informàtic utilitzat per realitzar el control i facturació del
servei municipal d’aigües és un sistema propi i adequat a les necessitats del nostre sistema
tarifari i que, per tant, també és un sistema no rígid i adaptable a les necessitats canviants.
Atès que, malauradament, la separació de matrimonis és un fet habitual i que si tenen fills a
càrrec, en algunes ocasions, les custòdies són de caràcter compartit, és a dir, els fills poden
estar un 50% del temps amb la mare i un 50% amb el pare. I donat que alguns d’aquests
matrimonis ens han traslladat la seva queixa de què aquest sistema d’empadronament només
contempla que els fills puguin estar inscrits en un sol habitatge; en aquest supòsit, el sistema
tarifari per al cobrament del servei municipal d’aigües del nostre municipi, trobem que no és del
tot just i equitatiu.
Atès que des de la política s’han de cercar les solucions més justes i equitatives possibles i més
si ens movem en l’actual marc de la crisi social. Entenent que, com hem esmentat, tècnicament
és possible fer les adaptacions al programa informàtic per tal de fer un cobrament més just en
aquests casos.
Creiem que l’actual sistema, rígid pel que fa a la gestió només en funció del padró, s’hauria de
flexibilitzar en aquells casos que ho requereixin o els usuaris afectats ho demanin. Caldria, a part
de tenir en compte el padró actual, considerar la possibilitat d’afegir un nou element a l’hora de
definir els membres que viuen en un habitatge. Per exemple, en els casos de divorci amb
custòdia compartida on els fills visquin a temps igual amb la mare o el pare, ambdós es puguin
beneficiar de fer constar aquesta part proporcional en la unitat familiar per tal que els surti una
factura més ajustada a la realitat i, per tant, més justa i solidària. Així doncs, ens podríem trobar
en el cas de fer constar que en un habitatge hi viuen dues persones i mitja, entenent que
aquesta mitja, seria un fill que viu equitativament a temps compartit amb la mare o el pare.
PROPOSEM
Proposem una solució perquè es dugui a terme.

_____

A

J

U

N

T A

M E

N

T

d’ARENYS DE MUNT

Considerant nous elements que justifiquin la situació real de cada cas, com per exemple el
conveni de dissolució del matrimoni. Evidentment, poden haver-hi més solucions i possiblement
més pràctiques, però nosaltres creiem que aquest sistema s’ajusta i fa que desapareguin
greuges comparatius. Cal esmentar, també, que dins d’aquest sistema de control, caldrà veure
quina és la millor manera per tal de portar aquest control i si caldrà fer una revisió periòdicament
d’aquests casos en particular per si hi ha canvis en les unitats familiars.
Per tot el que s’exposa, el grup municipal de Convergència proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Expressar la voluntat de l’Ajuntament d’Arenys de Munt en cercar aquelles solucions
més justes i solidàries per els vilatans del nostre municipi.
Segon.- Fer palès que, en aquests moments, l’actual sistema de cobrament del Servei Municipal
d’Aigua, tot i ser un bon sistema argumentat fins i tot pel Síndic de Greuges, té algunes
mancances que cal resoldre i eliminar, per tant, el greuge comparatiu que pot existir entre
persones que hagin dissolt el seu matrimoni i gaudeixin d’una custòdia compartida. A l’hora que
també es poden tenir en compte altres casos particulars.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’empresa GUSAM, S.A., actual gestora del Servei
Municipal d’Aigües sota la marca Aigües d’Arenys.
Quart.- Anunciar el compromís de l’Ajuntament d’Arenys de Munt d’iniciar un estudi que permeti
resoldre aquesta situació.
Cinquè.- Procurar anunciar als vilatans del municipi la modificació del sistema tarifari, en el cas
de ser possible, adjuntant la informació escaient en el proper rebut de l’aigua.”

_____

