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PRECS I PREGUNTES  Ple  14/03/2013 
 
Prec núm. 1     
Per a què es dugui a terme l’acord del Ple del 9 de  febrer de 2012 sobre la liquidació 
dels impostos de l’ajuntament a l’Agència Tributàri a Catalana 

Atès que ja ha transcorregut un any des de què el Ple d’Arenys de Munt vam aprovar la 
moció d’ERC en la que s’acordà el recolzament a totes les iniciatives iniciades pel Govern 
de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per explorar la possibilitat de liquidar els seus impostos, 
de forma legal, a l’Agència Tributaria Catalana i, també, traslladar al Consell d’Administració 
de l’empresa municipal GUSAM aquesta voluntat de liquidar els seus impostos a l’Agència 
Tributaria Catalana. 

Atès que amb l’acord de Ple del 9 de febrer de 2012 de suport a la campanya “Diem Prou” 
Arenys de Munt va esdevenir el primer municipi del país amb el compromís de treballar per 
liquidar tots els seus impostos a l’Agència Tributària Catalana. 

Vist que el passat mes de gener l’ajuntament maresmenc d’Alella i el de Gallifa, al Vallès 
Occidental) ja es van declarar en insubmissió fiscal amb l'Estat i van ingressar els impostos 
d'àmbit estatal a l'Agència Tributària Catalana. 

Atès que 11 regidors de 13 ens vam pronunciar a favor que sigui l'administració de la 
Generalitat la que recapti i gestioni tots els tributs dels catalans, i que els ajuntaments 
d’Alella i de Gallifa ja han demostrat que això és possible. 

Demanem a l’equip de govern que es liquidin els impostos de l’ajuntament i de les empreses 
municipals a l’Agència Tributària Catalana. 

 

 
Pregunta núm.  1    
Sobre el procés de selecció del gerent de l’empresa  ALOC i les condicions laborals 
d’aquest lloc de treball 
 
Atès que  l’equip de govern, sense el consens amb els partits a l’oposició, ha creat una nova 
empresa municipal anomenada Aloc, que ha de portar la gestió dels serveis ambientals del 
municipi. 
 
Atès que el dimarts dia 5 de març va tenir lloc una reunió del Consell d’administració, en la 
qual es van nomenar els nous càrrecs, president, vicepresident, secretari i gerent. 
 
Vist que la representant d’ERC al Consell d’administració no ha sigut informada de cap 
procés de selecció per al càrrec de gerent. 
 
Atès que l’equip de govern parla sempre de política de transparència en la seva gestió 
municipal. 
 
Demanem a l’equip de govern, el motiu pel qual no han fet cap procés de selecció per al 
càrrec de gerència d’Aloc, els objectius del càrrec i la descripció del lloc de treball. 
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Pregunta núm.  2   
Sobre la periodicitat i els resultats de les audito ries en l’enllumenat públic 
 

Vist que recentment va finalitzar la vigència de la concessió administrativa de la  gestió de 
l’enllumenat públic d’Arenys de Munt. 

Atès que l’equip de Govern ha decidit que l’ajuntament assumeixi la gestió de l’enllumenat 
públic mitjançant una empresa de nova creació, Aloc i per aquesta raó s’ha contractat una 
empresa per realitzar una auditoria sobre l’estat dels punts de llum i quadres d’enllumenat. 

Atès que SECE, entenem que com a empresa gestora de l’enllumenat, hauria d’haver 
elaborat informes periòdicament per a l’ajuntament d’Arenys de Munt sobre l’estat de les 
instal·lacions d’enllumenat públic. 

Preguntem a l’equip de govern, 

Amb quina regularitat SECE presentava informes a l’ajuntament sobre l’estat de les 
instal·lacions d’enllumenat públic.  

Si hi ha constància d’informes en els quals SECE alertés sobre possibles deficiències en 
diferents punts de llum i quadres d’enllumenat que calia renovar. 

Quin és el cost de l’auditoria sobre l’enllumenat que s’està realitzant actualment. 

 

 
Pregunta núm.  3     
Sobre perquè encarrega a la policia local el servei  de recollir les caques de gos que 
van aparèixer a la porta de l’ajuntament amb un car tell de protesta de veïns de 
l’Eixample 

Vist que el passat 20 de febrer va aparèixer a la porta de l’ajuntament una bossa amb un 
cartell que deia: “Senyors, senyores això són les caques dels seus estimats gossos només 
en 100 metres de l’Eixample”. 

Atès que, un cop retirat el cartell, l’alcalde va trucar a la policia local per a què anessin a 
recollir l’esmentada bossa a la porta de l’ajuntament. 

Preguntem a l’equip de govern perquè s’encarregà aquest servei a la policia local i si forma 
part de les seves funcions. 

 


