A

J

U

N

T A

M

E

N

T

d’ AR E NY S DE M U N T

ACTA 12/11
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia 4 d’agost de dos mil onze, es reuneixen
a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública ordinària de l’Ajuntament, el senyor
alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i els regidors Na Jèssica Flores i
Travesa, Na Elena Navarro i Sanchís, En Joan Rabasseda i Ferrer, En Josep Sánchez i
Camps, En Santiago Morell i Capellera i En Ramon Planas i Freixas, assistits pel secretari de la
corporació, Na M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
Excusen la seva assistència per estar fora del municipi el regidors: En Fèlix Galceran i Aliberch,
N’Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia i Formatger.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre
del dia:
PART RESOLUTIVA:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
Es deixa sobre la taula degut a què, per un error, s’ha tramés la pre-acta d’aquesta sessió i no
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT DE
REBUIG PELS ATEMPTATS D’OSLO.
El regidor Sr. Rabasseda llegeix el text següent:
El Ple de l’ajuntament d’Arenys de Munt vol expressar la seva consternació per l’execrable
massacre que va patir el poble noruec el passat 22 de juliol, i que a dia d’avui ja ha causat 76
víctimes, la majoria joves.
Aquest acte sanguinari i repulsiu al cor de la capital, Oslo, representa un atemptat intolerable
als profunds principis democràtics i de tolerància, que durant segles han representat el poble
noruec.
Volem fer nostres les paraules del primer ministre Stoltenberg, segons el qual «el mal pot matar
una persona, però mai es podrà apoderar de tot un poble».
Es per això que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt manifesta:
Primer.- La nostra més enèrgica condemna pels atemptats terroristes perpetrats a Noruega,
mostrant les nostres profundes condolences a les víctimes i les seves famílies i expressant el
nostre íntim respecte i solidaritat al poble de Noruega.
Segon.- Que reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra la
intolerància i la violència.
Tercer.- Que reafirmem la convivència i el respecte com un dels valors suprems del model
social europeu.
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El Sr. Alcalde diu que tots els grups comparteixen aquesta declaració institucional.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT MUNICIPAL I
LA PLANTILLA 2011.
El Sr. Alcalde diu textualment: “La crisi ha posat en evidència tot un seguit de mancances
estructurals que pateixen els consistoris, però que anaven quedant encobertes per
l'extraordinària recaptació que van permetre els diferents booms immobiliaris durant 25 anys, a
costa de malmetre el País.
Aquest finançament extra –i perniciós en la majoria de casos– va possibilitar realitzar totes
unes obres en noves instal·lacions que ara no es poden mantenir i, també, donar uns serveis
que pertocava fer-los i assumir-los a altres administracions.
Ens vam fer càrrec d'un significatiu nombre de competències que no ens corresponien i que ha
comportat elevar excessivament les nostres despeses estructurals.
De forma enganyosa, des d’altres administracions, i especialment des de l’administració
espanyola, se’ns deia que havíem de fer 'administració de proximitat', per passar-nos el mort a
l’administració local, als ajuntaments, amb l’esperança que algun dia aquesta situació es
resoldria sola, o a costa del territori (via plans urbanístics) o a costa dels ingenus ciutadans als
quals se’ls hauria de pujar els impostos per pagar aquests serveis que ells havien d’haver
assumit.
Ara ens trobem en un moment econòmic molt delicat i mentre no es modifiqui el sistema de
finançament municipal, sense comptar l’enorme espolí, robatori, que patim d’Espanya, de
20.000 milions d’euros anuals (3.000 euros a l’any per cada ciutadà) ens tocarà fer un
ajustament econòmic que implicarà compensar els excessos dels anys passats i retornar al
camí d'on no havíem d'haver marxat.
Continuant fent 'administració de proximitat', això sí, però pagant-la d'una altra manera. El
territori ja ho ha patit prou.
Els temps han canviat i no serà gens fàcil gestionar-los durant els propers anys des de
l’administració local, des de l’ajuntament.
O al menys no serà tan fàcil com ho ha estat fins ara.
I és en aquest punt a on encarem l’aprovació d’aquest Pressupost per aquest any en curs del
2011.
Aquest Pressupost per al 2011 és un pressupost de transició en un any en què s’ha produït un
canvi de govern en l’Ajuntament d’Arenys de Munt, però en el qual ens veiem obligats a
arrossegar les dinàmiques econòmiques implantades per l’anterior regidor d’Hisenda. Atès que
estem presentant un pressupost prorrogat, que ja ha estat disposat en la seva immensa majoria
per l’execució dels 8 primers mesos. Hauria estat molt més responsable, per part de l’anterior
regidor d’Hisenda, establir un pressupost consensuat al desembre del 2010, que és el que
tocava fer.
Per tant, si bé en l’actual govern, sorgit de les darreres eleccions del 22 de maig, s’han
modificat les regidories, s’ha optat per elaborar un pressupost d’estructura continuista i
mantenir l’anterior classificació orgànica, tenint en compte que fins ara s’ha estat executant el
pressupost prorrogat del 2010.
Ja de cara al pressupost 2012 s’estudiarà l’estructura que es consideri més adient.
L’elaboració del Pressupost per al 2011 ha vingut marcada, en primer lloc, per les dades de la
realitat executada fins a la data sobre el pressupost prorrogat. Alhora, sens dubte, també i molt
especialment, ve marcada per l’actual conjuntura econòmica en la línia del pressupost de l’any
2010 i pel fet de no disposar de la previsió del cànon d’un milió d’euros pressupostat l’any
anterior, com s’explica més avall. Això ha obligat a fer un esforç de reducció de la despesa
corrent.
Concretament, pel que fa als ingressos, cal destacar el descens de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i Obres (ICIO) en 100.000 €, el descens de les taxes relatives a
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l’obertura d’activitats i al sector de la construcció i, com ja he dit abans, la desaparició de la
previsió del milió d’euros relatiu al cànon per l’adjudició de la gestió de l’aigua a una empresa
mixta, a l’haver-se optat per l’encàrrec de gestió del servei d’abastament d’aigua i clavegueram
a l’empresa municipal GUSAM SA i haver-se prorrogat el contracte amb l’actual concessionària
fins al 15 de setembre.
Amb tot, algunes taxes i impostos han sofert un augment mínim en aplicació de l’increment de
l’IPC, mentre que d’altres s’han mantingut estables, en aplicació de les Ordenances Fiscals.
Per altra banda, les Participacions en els Tributs de l’Estat han augmentat un 9,7% net, un cop
descomptada la devolució que l’Ajuntament ha de practicar de les bestretes cobrades l’any
2008.
A més, cal tenir en compte que es continua esperant la subvenció del Consell Català de
l’Esport, que se situaria en els 816.000€, esperant encara rebre-la, segons la comunicació de
concessió de la mateixa tramesa a l’Ajuntament, però que no es cobrarà fins que la quantia
sigui incorporada al pressupost de la Generalitat de Catalunya. Aquest finançament, quan es
rebi, s’haurà de destinar, majoritàriament, a reduir endeutament, ja sigui financer o a creditors.
L’actual situació ha comportat un anàlisi detallat de com retrobar l’equilibri entre els ingressos
municipals i les despeses corrents que tradicionalment assumeix l’Ajuntament, algunes de les
quals no són serveis d’obligatori compliment per part d’aquest consistori, tal com recull la
legislació vigent, sinó que són serveis que haurien d’assumir, i pagar, altres administracions.
L’augment de la pressió fiscal sobre la ciutadania es va considerar una solució per part de
l’anterior Equip de Govern en el moment d’elaborar les ordenances Fiscals pel 2011, tot i així,
amb caràcter general, únicament es va augmentar l’IPC.
Aquesta situació ens ha obligat a dur a terme una paral·lela reducció dels costos.
Així doncs, pel que fa a la despesa, en general s’ha reduït en totes les regidories exigint-les un
esforç de contenció i estalvi molt, i molt, important. I això m’agradaria destacar-ho i agrair-ho,
molt especialment, a tots els regidors que formen part de l’Equip de Govern.
També s’ha reduït l’import de subvencions nominatives. Cal, doncs, trobar noves maneres de
fer amb un menor cost.
Malgrat aquesta situació de reducció de despeses s’ha aconseguit només congelar els imports
de les antigues regidories d’Ensenyament i Sanitat –aquesta s’ha vist incrementada una mica,
un 3,16%-, així com l’aportació que realitza l’Ajuntament al servei d’autobusos interurbans. S’ha
incrementat, en canvi, la regidoria de Comunicació (per l’aportació al Consorci Teledigital
Maresme Nord, compromís contret per governs anteriors a l’actual) i la d’Economia (per
l’augment anual dels costos de gestió del servei de recaptació), costos i compromisos
d’obligatori compliment.
S’han adoptat diferents mesures d’estalvi entre les quals destaco:
• Contenció de les hores extres,
• reducció de les activitats no bàsiques,
• reducció en les despeses de comunicació i protocol,
• renegociació dels contractes de serveis,
• eliminació de les retribucions a electes amb dedicació exclusiva a partir de la
constitució del nou govern i
• congelació de les compensacions als grups municipals,
• també la cobertura parcial de les vacants de personal i
• la no reposició del personal jubilat,
• ajust-reducció de les despeses en consumibles i manteniments,
• optimització organitzativa dels recursos humans i materials,
• revisió i reducció d’ajuts i subvencions a les entitats,
• millora dels processos de negociació de preus en contractes amb proveïdors,
• reflotament de guals,
• entre d’altres.
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No obstant les mesures aplicades, altres despeses s’han vist incrementades o no s’han
aconseguit reduir com a conseqüència, en concret, de la concessió d’obra i explotació de les
pistes de pàdel, vestidors i gestió del pavelló que no s’ha executat pel contractista, la qual cosa
significa que l’Ajuntament continua abonant les despeses del conserge que, en principi, havia
de ser assumit per aquell concessionari i que no s’havia d’haver contemplat en aquest
pressupost.
Amb tot, fins ara no s’ha considerat viable reduir la despesa dràsticament mitjançant la
suspensió o cancel·lació de serveis, fet que hem de considerar de forma positiva, malgrat que
no hauria de ser una mesura a descartar en el futur, atesa l’actual situació econòmica i les
reduccions que les diferents administracions estant realitzant en les transferències que
efectuen a les administracions locals.
El pressupost 2011 està format pel de l’Ajuntament i el de l’empresa municipal GUSAM SA. i
tots dos pressupostos s’han consolidat a nivell de capítol.
L’estat de despeses del pressupost de l’Ajuntament puja a 6.756.934,83 euros, i l’estat
d’ingressos a 6.756.934,83 euros, en conseqüència, el projecte no conté dèficit inicial i la seva
anivellació pot considerar-se normal, mitjançant els rendiments dels recursos ordinaris que
integren la font contributiva d’aquest Ajuntament, i mitjançant ingressos de capital i financers,
aquests sempre vinculats a les aplicacions de la mateixa naturalesa.
Malgrat aquest anivellament entre les aplicacions d’ingressos i despeses, m’agradaria fer una
especial incidència en la reducció que s’ha dut a terme en aquest Pressupost, per tal que es
pugui valorar l’esforç que s’ha realitzat en la seva elaboració. Aquesta reducció ha estat de
gairebé un milió d’euros, concretament de 965.630,99 euros, atès que s’ha passat d’una xifra
de 7.722.565,82 euros del pressupost del 2010 a una xifra de 6.756.934,83 euros pel
pressupost d’aquest any. Aquesta reducció significa una reducció percentual del 12,50%
respecte al pressupost anterior.
Fet que evidencia l’enorme esforç de contenció i estalvi que hem hagut de fer tots els regidors
que actualment formem l’Equip de Govern.
Un esforç que s’ha de valorar especialment de forma molt positiva, atès que aquest treball s’ha
fet per evitar realitzar pujades d’impostos o taxes.
També s’ha de valorar que no es preveu endeutament, per tant es respecta el principi
d’estabilitat pressupostària determinat en la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General
d’Estabilitat pressupostària (LEP).
La previsió de despeses de l’empresa municipal GUSAM SA, aprovat pel Consell
d’Administració el 01/03/2011, s’eleva a 324.214,35 euros i la d’ingressos també a 324.214,35
euros. En la seva font d’ingressos preveu la necessitat que l’Ajuntament subvencioni
parcialment les despeses d’explotació així com les inversions previstes, per un import total de
147.973,26 euros. En la Memòria que acompanya el pressupost de la societat, s’exposa la
seva situació econòmica, essent doncs necessària aquesta transferència amb càrrec a una
aplicació pressupostària prevista a l’efecte, malgrat que les noves fórmules de gestió que
s’estan esbrinant i treballant amb i per la GUSAM preveuen un horitzó força més prometedor.
Unes noves formules de gestió que, esperem, començaran a donar fruits ja durant el proper
any 2012 i hauran d’evitar que sigui el Pressupost municipal qui implementi les desviacions
pressupostàries que aquesta empresa ha tingut durant els darrers anys.
L’Estat de consolidació del Pressupost General implica una previsió de despeses per import de
6.756.934,83 euros i d’ingressos pel mateix import, un cop practicats els corresponents
ajustaments.
L’estat de despeses i d’ingressos del Pressupost municipal s’ha ajustat, d’una manera general,
a la legalitat vigent.
Les modificacions essencials en relació amb el pressupost de l’exercici anterior són:
• DESPESES DEL PERSONAL
• APORTACIONS A GRUPS POLÍTICS I DIETES A CARRECS ELECTES
•
ENDEUTAMENT
• TRIBUTS
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• DESPESES DEL PERSONAL
En general, el pressupost municipal en matèria de personal pel 2011 s’ha mantingut, sense
crear-se noves places.
El pressupost contempla el canvi de govern corresponent a les eleccions celebrades el dia 22
de maig, és per això que a partir de l’11/06/11, apareixen com a vacant en la plantilla municipal
els dos càrrecs electes amb dedicació exclusiva i s’ha introduït, a partir del mes de setembre, la
figura d’un directiu considerat gestor o gerent, amb una jornada del 80% de dedicació a càrrec
de l’Ajuntament.
Totes aquelles places creades l’any 2010 o abans i que no han estat cobertes durant aquest
exercici, ja no es cobriran i no s’ha previst la seva dotació econòmica.
En virtut del que ha determinat la llei de pressupostos generals de l’Estat pel 2011, els salaris
dels treballadors no s’han incrementat, amb excepció del seu dret a percebre nous triennis.
Amb tot, s’ha aconseguit reduir més d’un 9% el cost de personal.
Indicar que la jubilació anticipada d’un funcionari d’administració especial, categoria subaltern,
un any abans de la seva edat legal ha comportat la previsió de pagament del 50% dels
10.000,00 euros que determina l’acord de funcionaris vigent a l’Ajuntament. El restant 50% es
preveurà de cara al pressupost del 2012. L’estalvi que ha generat el fet de no cobrir la plaça
ocupada per l’administratiu d’administració general que ha estat d’excedència per sis mesos ha
de servir per finançar aquest cost.
Finalment, s’està negociant amb la Policia la possibilitat de d’abonar les hores extres de forma
agrupada per mesos i regularitzar-les en el mes de gener del 2012, de manera que el cap de
policia les pugui distribuir entre tota la plantilla. Això no ha de suposar un major cost per
l’Ajuntament atès que és una nova forma de liquidar les hores extres en un col·lectiu de
treballadors que les han de realitzar obligatòriament per poder efectuar el servei necessari per
garantir la seguretat a la població. Aquest canvi, pel altra banda, ha de permetre fer una millor
gestió del repartiment d’aquestes hores extres, per tant millorant la seva eficiència efectiva.
L’aplicació destinada a formació del personal es fixa en 850 € i la destinada a fons social es
manté en 6.010,12 € en compliment del que disposa el conveni de laborals i l’acord de
funcionaris.
-APORTACIONS A GRUPS POLÍTICS I DIETES A CARRECS ELECTES:
Com a mesura d’estalvi s’ha optat per congelar les aportacions als grups polítics i també els
imports que s’abonen als càrrecs electes en concepte de dietes per assistència a òrgans
col·legiats.
- ENDEUTAMENT:
No s’han previst noves inversions a realitzar al 2011.
Les possibles petites inversions que es duguin a terme es preveu que siguin finançades amb
romanents afectats no compromesos.
-TRIBUTS:
Com a base de l’estat d’ingressos figuren bàsicament els mateixos recursos fiscals que els
continguts en el pressupost anterior amb les actualitzacions oportunes dels imports en base a
les dades que es desprèn de l’avanç de la liquidació de les aplicacions de l’exercici corrent
2011, de la liquidació 2010, així com de les escasses novetats establertes en les Ordenances
Fiscals aprovades per al 2011, així com la previsions de noves liquidacions que puguin
aprovar-se al llarg del nou exercici i les noves circumstàncies econòmiques actualment
existents. En tot cas, l’estudi econòmic justifica les previsions inicials del nou pressupost.
La documentació que s’eleva a aprovació ha estat elaborada amb minuciositat, havent valorat
les necessitats del municipi d’Arenys de Munt, i amb respecte als criteris legalment establerts.
També m’agradaria fer una especial citació al fet que aquest pressupost s’ha hagut d’elaborar
amb la màxima urgència, reduint al màxim el temps per la seva elaboració, atès que la
constitució del nou consistori es va produir el passat 11 de juny. Per tant, estem parlant de 47
escassos dies per la seva concreció, tenint en compte els importants canvis que s’han produït
en l’actual Equip de Govern i les dificultats per adaptar-se a aquesta nova funció per part de la
immensa majoria de regidors que el formen. Dificultats inherents a qualsevol tipus de canvis i a
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qualsevol incorporació en una nova funció. Fet que vull destacar, per l’alta competència,
eficiència i compromís que representa pels regidors que actualment formen l’Equip de Govern.
Especialment vull destacar l’esforç que ha representat per alguns d’aquests regidors malgrat la
seva joventut i la novetat en els desenvolupament d’aquestes noves responsabilitats.
També vull destacar l’enorme generositat i la voluntat i valentia d’aquests regidors a l’haver
assumit importants retallades en algunes de les seves aplicacions pressupostàries, fet que
dificultarà, i molt, la seva tasca política durant el decurs d’aquest any i, molt probablement,
d’aquest mandat.
De ben segur, que tots preferiríem trobar-nos en una situació econòmica molt més folgada que
possibilités fer lluir les nostres expectatives polítiques i les nostres decisions de govern.
Estem immersos en una situació de dificultats i estretors econòmiques. Una situació que molts
coneixem, però que ens ha superat, fins i tot, en les pitjors expectatives. Ara, tots aquests
regidors hauran de demostrar la seva vàlua i la seva capacitat aplicant al màxim la seva
imaginació, la seva iniciativa i la seva capacitat d’innovació en un sistema de funcionament de
l’administració pública, sigui de l’àmbit que sigui, bastant arcaica i conservadora en els seus
sistemes de funcionament i d’organització.”
A continuació, llegeix la següent proposta:
“Vist que la tramitació i aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per
al 2011 s’ha fet de conformitat amb l’art. 162 i següents del RDL 2/2004 pel que s’aprova el text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL), si bé no es compleix el termini
previst en l’art. 168 TRHL donada la dificultat de la seva elaboració conseqüència de l’actual
conjuntura econòmica i el canvi de Consistori que ha tingut lloc aquest any.
Vista la documentació i els annexos que conté l’expedient, tant pel que fa als documents
relatius a l’Ajuntament com a l’empresa municipal GUSAM SA.
Vist l’informe emès per la interventora de l’Ajuntament en data 25 de juliol de 2011 i l’informe
sobre l’assoliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Vista la Proposta de l’Alcalde-president de data 25 de juliol de 2011.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció del
present acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici de 2011 que, resumit per
capítols i per cadascuna de les entitats que l’integren, és el següent:
INGRESSOS

AJUNTAMENT

EMPRESA

TOTAL

OPERACIONS

GUSAM SA
I - Impostos directes
II - Impostos indirectes

3.579.164,92

30.029,75

3.579.164,92

30.029,75

30.029,75

III - Taxes i altres ingressos

1.166.123,22

153.127,35

1.319.250,57

1.319.250,57

IV - Transferències corrents

1.836.727,42

147.973,26

1.984.700,68

144.889,52

23.113,74

168.003,26

168.003,26
-

V - Ingressos patrimonials

147.973,26

1.836.727,42

VI - Alienació d'inversions reals

-

-

VII - Transferències de capital

-

-

-

VIII - Actius financers

-

-

-

IX - Passius financers
Total Pressupost ingressos

_____

3.579.164,92

CONSOLIDAT

INTERNES

6.756.934,83

324.214,35

7.081.149,18

147.973,26

6.933.175,92
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DESPESES

AJUNTAMENT

EMPRESA

TOTAL

OPERACIONS

GUSAM SA

CONSOLIDAT

INTERNES

I - Despeses de personal

2.483.198,08

129.017,00

2.612.215,08

2.612.215,08

II – Desp. béns corrents i serveis

2.665.617,25

51.370,00

2.716.987,25

2.716.987,25

III - Despeses financeres

164.740,19

6.700,00

171.440,19

171.440,19

IV- Transferències corrents

532.647,25
137.127,35

137.127,35

137.127,35

532.647,25

147.973,26

-

VII - Transferències de capital

-

-

-

VIII - Actius financers

-

-

-

IX - Passius financers
Total pressupost despeses

910.732,06
6.756.934,83

910.732,06
324.214,35

7.081.149,18

910.732,06
147.973,26

Segon.- Aprovar els documents annexos a l’expedient.
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla a continuació:
FUNCIONARIS

GRUP

PLACES

VACANTS

Funcionaris d'habilitació estatal:
- Secretari
- Interventor

A1
A1

1
1

Escala d'Administració General:
- Tècnic Superior
- Tècnic Grau Mig
- Subescala administrativa
- Subescala auxiliar
- Subescala subalterna

A1
A2
C1
C2
E

2
8
5
7
3

1
6
1
3

A1
A2
C1
C2

2
1
1
1

2

C1
C2
C2

1
3
12

C2

1

Escala d'Administració Especial:

Serveis tècnics
- Tècnics superiors (Arquitecte)
- Tècnics mitjans (Arquitecte tècnic)
- Subescala Administrativa
- Subescala Auxiliar

Policia local
- Sergent
- Caporal
- Agents
Manteniment

_____

384.673,99

VI - Inversions reals

4

6.933.175,92
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E

2

1

GRUP

PLACES

VACANTS

4
7
5

1

- Assistent social
- Treballadora familiar
- Educador social

2
1
1

1
1
1

Promoció econòmica
- Agent de Desenvolupament

1

1

Medi ambient
- Conserge Museu Fauna Vertebrada

1

CARRECS ELECTES DEDICACIÓ EXCLUSIVA

2

2

PERSONAL DIRECTIU (GESTOR)

1

1

Educació

LABORALS
Brigada obres
- Oficial primera
- Oficial segona
- Peons
Benestar social

Quart.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost General.
Cinquè.- Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils per poder-hi fer
reclamacions.
Sisè.- Que l’acord es consideri definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el
termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi
complert el que disposa l’article 169 del TRHL.”
El Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu textualment: “Primer de tot, el grup municipal d’ERC
volem agrair que des de la regidoria d’Economia s’hagi atès al nostre requeriment de facilitarnos el pressupost municipal en format obert per poder treballar les dades amb més agilitat.
Esperem que els propers pressupostos també ens els facin arribar en aquest format, això sí,
amb més temps de marge -15 dies- que ens permetran analitzar les dades i el pressupost més
acuradament. Aquest cop hem disposat d’un marge de temps molt escàs, tot just fa tres dies
que hem pogut començar a estudiar el pressupost municipal d’Arenys de Munt per aquest any
2011.
Avui se’ns presenta per a la seva aprovació un pressupost que el nou equip de govern ha hagut
d’elaborar en un temps rècord, a només 5 mesos per acabar l’exercici, aplicant l’estructura
continuista de l’anterior mandat, un pressupost municipal amb partides executades en base al
pressupost de l’any 2010, que tots recordem, s’equilibrava sota la hipòtesi de cobrar un
hipotètic cànon de l’aigua d’un milió d’euros anticipant futuribles ingressos a 25 anys vista i que
des d’ERC vam denunciar.
En principi, l’aprovació del pressupost municipal d’Arenys de Munt per aquest any hauria de ser
un mer tràmit tècnic ja que estem davant un pressupost que li resten pocs mesos de vida, bona
_____
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part ja està executat, i el marge de maniobra que permet és molt escàs. Però des d’ERC hem
trobat punts que creiem importants a comentar, alguns coincidim amb l’equip de govern, com
és la contenció en la despesa de personal i la priorització en la reducció del deute. En canvi,
també ens hem trobat punts febles que des del rigor tècnic no podem obviar com és la
necessitat d’incloure una valoració dels costos sobre el traspàs de la gestió integral de l’aigua,
l’explotació del servei i el seu finançament. Dades que no han estat incorporades al pressupost
i que des d’ERC considerem absolutament imprescindibles. Tampoc podem compartir els
criteris sobre la contractació del nou gerent -que no es detallen en el pressupost- però que des
l’equip de govern insisteixen que ha de ser un càrrec de confiança sense que hagi de passar
per un procés de selecció de mèrits.
Un altre punt que ens desagrada és la necessitat de tornar a finançar GUSAM per a la seva
supervivència financera amb una nova injecció de 147.000 € de diners públics. Som conscients
que aquesta és una circumstància sobrevinguda -fets consumats- i cal fer-ho, estiguem d’acord
o no amb la trajectòria erràtica i la manca de direcció política de l’empresa municipal, situació
que des d’ERC portem temps alertant. Per aquestes raons i d’altres que a continuació
detallarem i argumentarem el nostre sentit de vot.
Poques observacions farem en relació a partides concretes, per responsabilitat, no podem
criticar que s’hagi aplicar retallades molt importants en partides que potser ens agradaria dotar
amb més crèdit, perquè som conscients que estem davant un pressupost que no permet marge
de maniobra. El que sí podem destacar, i que compartim, és la voluntat del nou equip de
govern en prioritzar la reducció del deute i el pagament de les factures endarrerides a
proveïdors, posant èmfasi, tal com diu la memòria d’alcaldia, en destinar la subvenció de
816.000 € del nou pavelló a reduir endeutament, aquesta voluntat política és una bona notícia
per a una eficient gestió econòmica de l’ajuntament i que va en la mateixa línia que des d’ERC
defensem. També s’ha de valorar positivament que no es preveu endeutament, per tant es
respecta el principi d’estabilitat pressupostària determinat en la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, General d’Estabilitat pressupostària (LEP).
El darrer equip de govern format per AM2000 i CIU ens han deixat una herència de 5.621.235 €
de deute viu i 1.146.391 € de deute amb proveïdors a data 14 de juny de 2011. Una herència
econòmica que el nou equip de govern ha d’encarar i esperem que se’n surti. Sembla que les
primeres actuacions en relació al deute van pel bon camí.
En aquest pressupost es preveu reduir el deute viu a 5.074.819 € el que representarà un
75,11% del pressupost. Un percentatge lleugerament inferior si el comparem amb que
representava sobre el pressupost 2010, però en xifres absolutes és el deute viu més baix dels
darrers anys. Per al pagament de crèdits amb entitats financeres hi dedicarem 1.075.472,25 €,
la qual cosa representa un 15,92% del pressupost. Tan en termes absoluts com en percentatge
sobre el pressupost, enguany, assolim una xifra record del pressupost municipal per a
amortització de crèdits.
La despesa en el capítol de personal es redueix en 252.200 €, un 9,2% menys respecte al
pressupost de l’any 2010. Bàsicament com a resultat de les places vacants de la plantilla de
personal creades i que no es cobriran. En aquest capítol cal fer esment a l’impacte que té en
aquesta reducció en relació a l’eliminació dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva i la
incorporació d’un càrrec de confiança per part de la CUP amb la funció de gerent. Aquesta
mesura representa un estalvi de 41.684 €. Cal tenir en compte que l’eliminació dels càrrecs
electes amb dedicació exclusiva suposa un augment de la partida en dietes per càrrecs electes
en 3.500 € en aquest exercici.
La incorporació d’un càrrec de confiança a temps parcial del 80% amb la funció de gerent tindrà
un cost de 24.317 € pel que resta de l’any, el que és el mateix, 68.000 € si es tracta d’un
exercici sencer, el que es tradueix en 3.800 € bruts de sou mensual.
Des d’ERC entenem que el procés de selecció del gestor/gerent ha de ser el resultat d’un
concurs de mèrits que tingui en compte currículum, experiència professional i vàlua personal
adequada a la tasca que se li encomana, i que tingui en compte una valoració salarial que
s’ajusti a la context econòmic i la dimensió d’aquest ajuntament. Encara que d’acord amb la
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normativa vigent és voluntat de l’alcaldia tenir o no càrrecs de confiança, pensem des d’ERC
que és necessari obrir la possibilitat que altres candidats amb experiència i qualificació, puguin
optar, en igualtat de condicions, a la plaça de gestor/gerent. Aquest procés de selecció més
obert i participatiu permetria contractar al perfil més adequat, i donaria més legitimitat a la figura
del nou gerent de l’ajuntament.
Per altra banda, ens sembla poc coherent que es defensi un govern de consens, obrint les
portes a la incorporació d’altres formacions polítiques, quan es pretén contractar un càrrec de
confiança sense permetre cap altra alternativa que sigui el designat pel partit que ha guanyat
les eleccions per 35 vots de diferència respecte la segona força política convidada a entrar a
govern. ¿No tenim res a dir ERC sobre aquest tema si el que veritablement és que ens volen a
govern amb les portes obertes de bat a bat?
Des d’ERC ens preguntem si el govern de coalició CUP i CIU està disposat a replantejar el
criteri inicial de contractar una persona que ja ha estat escollida des de fa sis mesos, molt
abans de les eleccions, sense possibilitat de consensuar-ho amb altres forces polítiques
susceptibles d’entrar a l’equip de govern, i sense haver de passat cap procés de selecció de
mèrits. Nosaltres, el grup municipal d’ERC podem compartir l’oportunitat de contractar un
gerent a l’ajuntament, però no podem compartir el mètode de selecció.
Si abans hem fet esment d’aquells punts que ens apropen a l’equip de govern -contenció de la
despesa corrent i la priorització en la reducció del deute- i d’altres que no compartim, com és la
manca d’un criteri participatiu en la selecció del gestor/gerent, també trobem més punts que,
des d’un punt de vista més tècnic ens allunyen de l’aprovació d’aquest pressupost. .
Ens pot desagradar haver de tornar a subvencionar l’empresa municipal per a cobrir el dèficit
d’explotació previst, que per al 2011 s’eleva a 147.973,26 €. Però com hem dit al principi de la
nostra intervenció, som conscients que aquesta és una circumstància sobrevinguda -fets
consumats- com a resultat d’una trajectòria erràtica i mancada de direcció política per part del
govern del mandat passat de l’empresa municipal GUSAM SA, situació que des d’ERC portem
temps alertant.
Tampoc podrem obviar la responsabilitat de tirar endavant amb una decisió que es va prendre
al ple de febrer d’encàrrec de gestió del cicle integral de l’aigua a l’empresa GUSAM SA. Tot i
que nosaltres sempre hem mostrat les nostres reserves sobre la viabilitat econòmica de
l’explotació de servei integral de l’aigua i els costos financers que ens poden suposar, en
aquests moments que ens trobem davant una situació que no hi ha marxa enrere, des d’ERC
entenem que tenim la responsabilitat de treballar perquè la gestió integral de l’aigua i
clavegueram es realitzi en les millors condicions econòmiques, fent compatible l’equilibri
financer amb la contingència tarifària, oferint un servei de qualitat.
Esperàvem doncs que en el pressupost de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per al 2011
s’integraria una valoració de cost del traspàs de la gestió de l’aigua corresponent a les
inversions realitzades per l’anterior concessionari –SOREA-, el seu finançament, i un programa
d’actuació, inversions i finançament (PAIF) de l’empresa municipal GUSAM SA en relació a la
gestió integral de l’aigua que hauria de prestar a partit del 15 de setembre d’aquest any. Doncs
la nostra sorpresa ha estat que no s’ha presentat cap estudi de costos i de viabilitat econòmica
de la gestió integral de l’aigua així com el seu finançament.
L’informe d’Intervenció confirma la nostra preocupació, i cito textualment els paràgrafs més
destacats:
“Segons la Llei Reguladora de les Hisendes Locals hauria d’anar acompanyat d’un “Programa
anual d’actuació, inversions i finançament” (PAIF) per a l’exercici 2011. En ell s’ha de reflectir,
com el seu nom indica, quin és el programa i despeses per a cadascuna de els seves línies
d’actuació i per les inversions a realitzar, i quin serà el seu finançament. […] El Pressupost de
GUSAM hauria de contenir, doncs, no sols els PAIF actualitzats pel que fa a la seva actuació
urbanística sinó també el PAIF pel que fa al servei que prestarà a partir de l’1 de setembre.
Aquest servei generarà unes despeses i ha de tenir previst quin serà el seu finançament.
Aquest document hauria de formar part del pressupost que ara es presenta per a la seva
aprovació, i conseqüentment, aquests costos i ingressos haurien d’estar inclosos en la Previsió
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de despeses i ingressos, la qual cosa no ha estat així. El Pressupost que es presenta a
aprovació ha quedat desfasat i no contempla la nova situació produïda més tard de l’1 de març
del 2011. Vist això, aquesta interventora informa que, pel que fa al contingut i als documents
que integren el Pressupost 2011 de GUSAM, no es respecta el contingut que determina la LHL
–Llei d’hisendes locals- en tant que hi manquen els corresponents Programes anuals
d’actuació, inversions i finançament i en tant que la Previsió de despeses i ingressos han omès
les dades relatives als serveis d’abastament d’aigua i clavegueram, dels quals n’ha rebut
l’encàrrec de gestionar-los en data 28/04/2011.”
La mateixa memòria del pressupost de GUSAM del 21 de febrer de 2001 reconeix que per
poder portar a terme la gestió integral de l’aigua i clavegueram, cal disposar de la màxima
informació sobre l’estat i situació del servei, tant l’històric com l’actual. GUSAM SA hauria de
desenvolupar el seu propi estudi de costos quan disposés de la informació que només la
disposa l’actual concessionària. En aquest informe GUSAM ens diu, i cito textualment:
“Disposar d’aquesta informació és cabdal. I només quan es pugui disposar de la mateixa es
podrà començar a dissenyar el servei, d’acord també amb els requeriments del contracte
programa que GUSAM SA. i l’Ajuntament d’Arenys de Munt tenen.”
Si ens mirem el pressupost de GUSAM trobarem que s’ha augmentat la despesa de personal,
en 18.726,85 €. Aquest augment de la despesa de personal és el resultat de la incorporació
d’un tècnic com a cap responsable de la gestió de l’aigua amb una dedicació de jornada al 50%
durant el segon trimestre i al 100% el segon semestre. La contractació de nou personal, segons
ens diu GUSAM, està destinat a l’estudi de l’aigua i es justifica per la necessària preparació del
projecte i la voluntat d’intervenir en la gestió de l’aigua amb suficients garanties de seguretat i
eficàcia.
A l’informe d’Intervenció s’alerta que en el pressupost de GUSAM no es detallen les
retribucions del personal de la societat, de manera que no es pot efectuar una primera
comprovació sobre si s’ha respectat o no el límit establert en la DA.32. de la LPGE dels
Pressupostos Generals de l’Estat, pel que fa al personal de les empreses públiques que
obtenen subvencions d’explotació amb càrrec a pressupostos públics.
GUSAM ha contractat personal per la necessària preparació del projecte i la voluntat
d’intervenir en la gestió de l’aigua amb suficients garanties de seguretat i eficàcia, però
malauradament arribem a dia d’avui sense saber què ens constarà el traspàs de la gestió de
l’aigua, quines inversions caldrà fer i en quines condicions en realitzarà l’explotació del servei.
I ves per on, per una vegada el que ens diu GUSAM coincideix amb el des d’ERC hem estat
reclamant amb insistència. ERC, el mateix mes que GUSAM elaborava la memòria del
pressupost on es posa de manifest la necessitat de poder comptar amb informació veraç i
contrastada, al ple del 24 de febrer gener de 2011 vam presentar una moció en la que es
proposava la creació d’una comissió de treball amb representants dels grups municipals, de
l’empresa pública municipal GUSAM S.A., de l'empresa concessionària d'aigua, del Consorci
per a la gestió d’aigües de Catalunya -CONGIAC- i de tècnics municipals, per a presentar un
estudi minuciós que contemplés tots els costos derivats del traspàs de la concessió, les
inversions necessàries i les projeccions econòmiques de l’empresa gestora. Aquesta moció va
ser rebutjada per l’equip de govern i la CUP adduint que ja es comptava amb dades realistes i
rigoroses.
A tall d’exemple, el regidor de la CUP en el punt àlgid de la seva intervenció va dir textualment:
“Per nosaltres, la informació elaborada pels serveis tècnics de l'Ajuntament d'Arenys de Munt,
és informació prou veraç i contrastada. I per nosaltres està fonamentada en dades realistes i
rigoroses. És més, segons els nostres estudis, que per nosaltres és informació veraç i
contrastada, realista i rigorosa, encara es podrien aconseguir molts més beneficis. Nosaltres no
podem donar recolzament a aquesta moció que ens presenten i tal com la presenten.”
Doncs si la CUP comptava amb un estudi contrastat, veraç i rigorós, si els serveis tècnics de
l’ajuntament, segons el regidor de la CUP, Josep Manel Jiménez, comptàvem amb estudis
rigorosos, contrastats i veraços el 24 de febrer de 2011, perquè GUSAM no ha pogut elaborar
un programa d’actuació, inversions i finançament (PAIF)? I si en aquells moments ens deien
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que comptaven amb prou informació, com és que des de GUSAM s’alertava que no tenien prou
informació per poder fer un estudi, rigorós contrastat i professional?
El 21 de febrer de 2011, GUSAM en el seu Informe d’acompanyament als pressupostos fa
esment als estudis econòmics consultats: l’estudi econòmic de justificació de preus i els
comptes d’explotació elaborats per l’empresa concessionària SOREA en data maig de 2009,
l’estudi econòmic de la concessió per la gestió i explotació del servei d’aigua potable realitzat
per l’empresa Oliver i Camps -la procedència de la informació per a la realització d’aquest
estudi va ser facilitada per l’Ajuntament d’Arenys de Munt i per SOREA-, les al·legacions
presentades pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Arenys de Munt de
data 13 d’agost de 2010, l’informe sobre l’avaluació econòmica per tramitar el canvi de sistema
de gestió del subministrament d’aigua, i la moció presentada pel Grup d’Esquerra Republicana
de Catalunya a Arenys de Munt al ple del 18 de gener de 2011, i que es va discutir en el ple del
24 de febrer.
En canvi, sembla ser que a GUSAM no li ha arribat l’estudi rigorós, professional i veraç que el
regidor de la CUP reivindicava en el ple del 24 de febrer. Donades les circumstàncies actuals i
tenint en compte els antecedents esmentats, ens preguntem des d’ERC com es pot defensar
avui que no es té informació per a l’elaboració d’un PAIF i en canvi, en el ple de febrer, se’ns
deia que sí. Potser és que des d’ERC teníem raó, i hagués estat una bona idea crear aquella
comissió de treball, transparent, rigorosa i participativa, on posant dades i informació sobre la
taula, haguéssim facilitat la tasca de GUSAM per poder elaborar un estudi imprescindible que
hauria d’acompanyar al pressupost que avui anem a votar.
Senyors, ens sap greu dir-ho, però el fet és que vostès no van tenir la visió suficient per
preveure aquest escenari, i van renunciar a una oportunitat de treballar tots plegats pels
interessos d’Arenys de Munt.
A la comissió informativa de dijous passat, preguntant a l’alcalde i regidor d’hisenda, senyor
Jiménez, sobre per què no hi ha una sola dada en el pressupost municipal sobre la gestió
integral de l’aigua, ens diu que SOREA no ha fet arribar a l’ajuntament les dades que
necessiten per poder traspassar el servei d’explotació de l’aigua i clavegueram a l’empresa
municipal GUSAM, i que estaven encriptades i no es podien obrir, i que impossibilitaria el poder
facturar el servei, per la qual cosa han demanat a SOREA una pròrroga fins el 31 de setembre
a fi de poder facturar, i a més a més, que la xifra que reclama SOREA prop de 696.000 € -cito
de memòria- no hi estan d’acord, ja que SOREA no ha complert amb el contracte i per aquesta
raó els hi poden reclamar indemnitzacions.
Davant d’aquesta situació d’extrema gravetat, des d’ERC no posarem pals a les rodes, no els hi
complicarem les coses. El que volem és que es resolgui aquest conflicte i es pugui traspassar
la gestió de l’aigua en les millors condicions possibles. És per aquesta raó que instem a l’equip
de govern que convoqui una reunió d’urgència en la qual participin representants de SOREA,
GUSAM i els partits polítics de l’ajuntament d’Arenys de Munt per poder treballar conjuntament i
defensar entre tots els interessos del nostres poble. Claredat informativa, rigor i la participació
de tots per facilitar el traspàs de l’aigua a GUSAM, és el que demanem des d’ERC. És el nostre
deure.
I què més podem dir de GUSAM, doncs que haurem de continuar subvencionant-la mentre no
desenvolupi noves activitats que garanteixin la seva viabilitat. Aquest any un 80% dels seus
ingressos provindran directament de fons públics. Un rècord històric si ho comparem amb anys
anteriors, l’any 2010 un 77,62%, el 2009 un 60,47% i ens haurem de remuntar a l’any 2008 en
el qual les seves fonts d’ingressos eren majoritàriament de privats. A més a més, GUSAM ens
diu en el seu informe que l’ajuntament d’Arenys de Munt no paga les quotes urbanístiques del
sector UA10, Rambla de l’eixample.
I ja que parlem d’impagats i morositat. Observant la liquidació d’ingressos de l’any 2010, a 31
de desembre, dels drets reconeguts nets -9.000.000 €-, només s’havien cobrat 7.400.000 €, la
qual cosa vol dir que a 31 de desembre de 2010 mancaven per cobrar 1.600.000 €. A l’informe
d’Intervenció es posa de manifest l’augment de la morositat produït per l’actual crisi econòmica.
Evidentment aquesta situació provoca tensions de tresoreria. Hem demanat informació a
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Intervenció per saber, a dia d’avui, quin import resta per cobrar, i l’índex de morositat sobre els
drets reconeguts. En aquest sentit, esperem que l’actual equip de govern apliqui mesures que
permetin a l’ajuntament comptar amb liquiditat suficient per fer front a els compromisos del dia
a dia i el pagament de factures a proveïdors.
Continuant amb el capítol d’ingressos, i en relació al traspàs de la gestió integral de l’aigua, cal
tenir en compte que l’any vinent, el 2012 no comptarem amb la taxa clavegueram que
s’integrarà en el servei d’aigua que durà a terme l’empresa pública municipal GUSAM SA.
Actualment aquests taxa ens dóna uns rèdits d’uns 60.000 € anuals, si tenim en compte que les
despeses generades pel manteniment del clavegueram són relativament baixes, 25.000-30.000
€. Tot i que hem de ser conscients que tard o d’hora caldrà posar en marxa un pla director del
clavegueram que si ara ens aporta beneficis, pot esdevenir una llosa des del moment de la
seva aplicació. El Pla director del clavegueram que es va aprovar al Ple del 8 de març de 2007 i
es va publicar al DOGC el 15 de maig de 2007, redactat per part de l’empresa SOREA,
ascendeix a 5.949.452,87€.
El pressupost que ens porten a l’aprovació al ple d’avui, hauria d’haver estat un mer tràmit
tècnic, no podem criticar al detall les partides que necessàriament han hagut de retallar-se
donat que estem davant un pressupost que li resten menys de cinc mesos de vida, i el seu
marge de maniobra és escàs. No ens agrada haver de continuant subvencionant l’empresa
municipal GUSAM SA, però les circumstàncies actuals en haguessin obligat també a nosaltres
a fer-ho si estiguéssim en el lloc de l’equip de govern. Aquest pressupost és el resultat d’una
política econòmica i de gestió de fets consumats de l’anterior mandat. Estem d’acord –en
termes generals- amb la contenció de la despesa corrent, en l’estalvi en el capítol de personal i
la priorització d’eixugar deute amb entitats financeres i proveïdors. Però no podem compartir la
contractació d’un càrrec de confiança sense passar per un procés de selecció de mèrits i
capacitats.
No podem donar suport a un pressupost que no incorpora el programa d’actuació i inversions i
finançament (PAIF) que des de GUSAM s’hauria d’haver elaborat. És massa important i massa
transcendent per obviar-ho. Vostès ens deien al ple de febrer que comptaven amb informació
contrastada, veraç i professional, però la realitat d’avui ens diu tot el contrari.”
El regidor Sr. Morell, en nom del grup PSC, diu textualment: “Des del Partit Socialista d’Arenys
de Munt, abans de qualsevol valoració, reconeixem l’esforç per presentar aquest pressupost
tenint en compte que el nou Equip de Govern es va constituir el passat 11 de juny.
També s’ha de tenir en compte que ens arriba aquesta informació el dia 1 d’agost,dia d’inici de
vacances per molta gent, que dificulta l’elaboració d’un estudi profund tant per manca d’efectius
com per la premura de temps.
Habitualment el pressupost municipal sol aprovar-se durant els mesos de novembre i/o
desembre de l’exercici anterior del qual aquest ha de tenir vigència.
Estem al mes d’agost i anem a fer l’aprovació inicial, és a dir que en el que respecta a terminis
estem clarament fora del que tindria que ser.
Som conscients de la situació de crisi en la que estem immersos i entenem que s’ha de fer un
esforç econòmic per reduir la despesa i valorem positivament l’estalvi de gairebé un milió
d’euros que s’ha fet respecte a l’exercici anterior.
També valorem positivament que no hi hagin retallades en serveis socials i en sanitat, doncs,
tenint en compte un dels socis de govern, ens temíem el pitjor.
En contrapartida, lamentem el retall que ha sofert la subvenció a la residència geriàtrica i que
no es contempli la targeta de bus social, tema que des del PSC considerem prioritari i
especialment aquest regidor que durant força temps se’n va fer càrrec. Esperem que serà
transitori i quan es faci realitat la nova residencia geriàtrica no tant sols no caldran les
subvencions sinó que guanyarem ja no recordo si eren milers o milions d’euros
Hem tingut en compte, també, que de la manera en què s’ha presentat aquest pressupost,
actualment engloba les dades del període que va entre Gener i Juny del 2011 pel que creiem
que les previsions en IBI urbà, multes, recàrrecs, interessos de demora… etc. tenen un grau
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més alt de fiabilitat i ho diem perquè en una legislatura no gaire llunyana es van produir força
impagats respecte a les previsions originals.
L’estalvi en personal ens presenta contradiccions, compartíem en el programa electoral
mesures en el que respecta a vacants i jubilacions, també en l’eliminació d’electes amb
dedicació exclusiva, però per incorporar la figura d’un gerent i d’un optimitzador, creiem que
seria millor, hi hauria més contacte amb el vilatà i seria més econòmic, un alcalde amb
dedicació exclusiva.
A grans trets aquesta seria la valoració inicial sobre el pressupost de l’Ajuntament on ja hem
manifestat que valorem l’esforç fet i que, com hem dit, tenint que fer front a la situació actual, el
podríem classificar d’auster i que no aporta cap sorpresa que, en aquest cas, no representa res
de pejoratiu.
Ara bé, l’estudi del pressupost pel que fa a l’empresa municipal GUSAM creiem presenta
deficiències.
Ja ens hem manifestat reiteradament i ara tornem a fer-ho que el PSC d’Arenys de Munt està a
favor del desenvolupament de la societat municipal Gusam i que jo mateix el primer encàrrec
que vaig voler fer com regidor de la Gent Gran va ser la licitació de la nova residencia a través
de Gusam, és a dir, que ni hi estem en contra ni posem pals a les rodes, però una empresa
municipal amb dos treballadors, que necessita una subvenció de 147.000 euros, la contractació
d’un tècnic especialista en la gestió del servei de l’aigua i clavegueram, que segons l’informe
d’Intervenció el pressupost tindria que anar acompanyat d’un programa anual d’actuació,
inversions i finançament i en el que respecta a l’encàrrec del subministrament d’aigua aquest
programa presenta mancances i remetent-nos a l’informe d’Intervenció on textualment diu: el
pressupost que es presenta a aprovació ha quedat desfasat i no contempla la nova situació
produïda més tard de l’1 de Març del 2011, i a continuació ens diu que l’expedient es porta
sense complir el termini que estableix l’article… etc. i
Finalment, recordant el litigi establert amb Sorea en el que actualment estem en la possibilitat
de tenir que abonar una indemnització, creiem que com a mínim s’hauria de replantejar la
situació.
Entenem que el temps se’ns tira a sobre, però no volem ser còmplices del que segons com
vagin les coses podria ser un endeutament del que difícilment se’n podria sortir.
Per tant, com que el que hem de votar inclou el pressupost de l’Ajuntament, i ens agradaria
deixar clar que, traient els detalls anomenats, el valorem positivament i en gran part hi estem
d’acord, però també el de la GUSA , i en aquest les nostres discrepàncies són manifestes. La
nostra intenció de vot era una, però esperem a la resposta en el que fa a la mesa que ha
sol·licitat ERC.”
El Sr. Planes, en nom del grup PP, diu textualment: “No repetiré el que s'ha dit, però estem
totalment d'acord amb el que s'ha dit per part d'ERC, PSC. Però el PP demana que es doni tota
la informació possible, referent al tema de l'aigua i per tant elaborar i aportar conclusions reals i
no fictícies.
Amb dades contrastades fiables, i no estimacions de què es pot fer. Per tant, creiem que és
una dedició que es tindria que fer amb el major consens possible, sabem fins ara que no ha
sigut fàcil perquè segons l'equip de govern ( Sorea ) només que ha posat entrebancs, per això
demanem que es faci una reunió conjunta amb totes les partes interessades.”
El Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu textualment: “El Pressupost del 2011 al haver estat 7
mesos prorrogat i també per la situació econòmica tant complicada, que es complica dia a dia
sense que es vegi el seu final, no te gaire marge de maniobra. No faré valoració de partides i
conceptes. Faré una intervenció més conceptual.
Es limiten moltes partides i les accions intentant no afectar els serveis bàsics i serveis socials.
Com ja s’ha fet en el del 2009 i 2010. Gràcies a haver fet tot això l’ajuntament d’Arenys de Munt
te problemes de tresoreria però no de dèficit. Cal aclarir-ho perquè quant parlem de factures
pendents sembla que s’hagi gastat indiscriminadament sense suport pressupostari i no és així.
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I també te un deute per les inversions fetes però torno a dir no te dèficit. A vegades es juga
massa maquiavèl·licament amb aquest concepte, el de dèficit.
Ho demostra la liquidació de l’any 2010 amb un romanent positiu de més d’un milió
d’euros(1.11.373) i que l’any 2010 es va fer un estalvi net de 960.815 euros. Tot fruit d’un
esforç de contenció de la despesa molt important i un esforç molt dur pels regidors i regidores
que el vam dur a terme. I sense gaire suport dels altres partits, sovint al contrari.
Informació que va arribar molt tarda, inexplicablement després de les eleccions, una dada
positiva i va quedar amagada. Una dada que s’havia de conèixer al març
Ara tot això són paràmetres i la tresoreria com ja he dit és la que pateix pels retards en els
pagaments d’administracions superiors, pels no cobraments o cobraments que es posposen en
el temps, etc.
Però cal trobar solucions per poder pagar als proveïdors i evitar aquests retards. Hi ha
elements financers que des de CiU fa temps que hem proposat: Pòlissa de tresoreria,
avançament dels cobraments de l’organisme de gestió tributària, confirming, etc. I sempre,
tècnicament, se’ns deia que era difícil, que no calia, etc. Sembla que ara la fermesa guanyarà
la resistència burocràtica.
Encara és aviat per que es vegi la contradicció que molts partits tindran quant aprovin
pressupostos als ajuntaments que governen després d’haver-se posat darrera pancartes i fet
campanyes en contra les mesures d’austeritat, gairebé d’emergència, que ha fet i haurà de fer
el govern de la Generalitat. Quina explicació donaran quant en els seus municipis hagin de fer
el mateix? Com es pot sostenir penjar cartells, fer manifestacions, crear ambients de crispació i
aplicar-ho als seus pressupostos? El temps dirà.
Un altre concepte que es va utilitzar sense pietat contra l’anterior govern va ser la pujada
d’impostos. Va ser dur però calia. Ara hauríem d’aprovar un pressupost encara més restrictiu.
El temps posa les coses al seu lloc, malauradament el temps a vegades és una mica lent.
El futur proper no és gaire millor. El pressupost del 2012, el de totes les administracions, serà
un altre cop restrictiu. Per que no hi ha cap alternativa doncs la situació econòmica encara no
haurà millorat. Caldrà un treball dur per tornar a quadrar pressupostos. Ara cal fer-los d’una
manera diferent. Com proposàvem CiU al nostre programa electoral cal un pressupost, com per
exemple per programes, que faciliti el seguiment i l’anàlisi. Que deixi clar que costa i que
ingressa cada servei i per tant que representa pel poble el manteniment dels serveis, propis i
impropis.
Un cop més recordar que ens cal un finançament local que permeti dur a terme les
competències i les necessitats que tenen els municipis.
Per acabar el pressupost és restrictiu, dur i no és el pressupost que a CiU ens agradaria
aprovar però és el que es pot tenir. Per responsabilitat ens cal donar aquest pas i evidentment
el nostre vot serà favorable.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Com cada any ens trobem
davant del Ple on correspon aprovar el pressupost d’aquest Ajuntament per al “proper” exercici.
Aquesta és una pràctica habitual.
El que potser no és tant habitual és que aquest acte, ordinari, es converteixi en excepcional i es
porti a Ple ben entrat l’estiu i a tocar de la presentació del pressupost del proper exercici.
A nosaltres, si res no ho espatlla, ens correspondrà participar en cinc aprovacions de
pressupostos i no pas en quatre que seria el raonable dins d’un Mandat.
L’Assemblea de la CUP d’Arenys de Munt considera que la mala gestió econòmica anterior és
la causa d’aquest problema, afegint excepcionalitat a una situació que ja és en origen
excepcional.
En el millor dels casos la posposava per diferents mecanismes. Així, s’ha creat una situació
econòmica interina que no ha permès encarar amb eficàcia les situacions certament complexes
derivades del nefast entorn econòmic dels darrers anys.
Primer de tot va ser una puja desmesurada de l’IBI com a solució màgica per a quadrar el
pressupost, traslladant així el problema a tots els veïns i veïnes
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A l’exercici anterior, el del 2010, el pressupost aprovat tardanament incorporava una altra
solució màgica, un ingrés fictici pel cànon de l’aigua d’un milió d’euros, traslladant així el
problema a tota una futura generació d’arenyencs.
I en l’exercici present, ara prorrogant el pressupost anterior, la solució màgica ha estat,
literalment, la “tranquil·litat” de traslladar el problema al futur Equip de Govern.
L’Assemblea de la CUP ha de recordar avui, i rendir reconeixement, a aquells veïns i veïnes
que van organitzar accions contundents de protesta i descontentament contra aquella pujada
de l’IBI.
L’Assemblea de la CUP no pot passar per alt les accions fermes contra la materialització
d’aquell milió d’euros del cànon de l’aigua que va dur a terme el nostre grup municipal i que van
aconseguir bloquejar aquella intenció.
Val a dir que aquell milió d’euros tampoc el tenim avui com bé s’assenyala a la proposta de
pressupostos però que d’haver-se materialitzat, avui ni durant els propers 23 anys tampoc
disposaríem dels hipotètics 50.000 euros que correspondria ingressar per aquell concepte.
L’Assemblea de la CUP afronta avui, a proposta del Regidor d’Economia, la materialització
definitiva de què no tenim aquell milió d’euros i que, per tant, no ens el podem gastar.
Deixem enrere, així, un Mandat de mala gestió econòmica i s’obra un nou període, dur com tot
el que avui ens envolta, però ple d’esperança en l’eficàcia i ple de seguretat que no s’estirarà
més el braç que la màniga. I en la confiança que els propers exercicis ens confirmaran la raó.
En la situació econòmica actual ens cal baixar dels núvols de l’opulència i tocar de peus al terra
de l’austeritat.
Aquest Ajuntament, com molts, per allò que se’n diu “proximitat” i al que nosaltres hi afegim “...
del vot”: “proximitat del vot”, ha estat prestant uns serveis que no li correspon de prestar. Els
nostres veïns i veïnes han pagat per a aquests serveis. Han pagat a d’altres Administracions
per a aquests serveis ja que correspon a aquelles prestar-los, l’autonòmica o l’estatal. És sabut
que les aportacions que fa l’Estat als municipis són molt inferiors a les seves necessitats reals.
Però aquests serveis, prestats indegudament, amb precarietat i amb ben poca eficàcia -fora de
la proximitat del vot, deia- per part d’alguns Ajuntaments, no han estat gratuïts. És públic i
notori que s’han finançat a través d’un increment de l’especulació urbanística a la que els
Ajuntaments, partits polítics i governants s’han prestat “a canvi d’uns vots potencials”. Caldria
desvincular el finançament municipal del creixement urbanístic.
Els nostres veïns i veïnes hem pagat doblement per aquells precaris serveis, a través de la
pressió fiscal i amb el deteriorament del nostre entorn urbà.
¿O és que hem de recordar el gran nombre de pisos nous que no poden vendre?
¿O tots els que estan desocupats?
¿O és que hem de recordar els edificis a mig construir que tenim i els greus problemes que ens
creen, ara sí “per proximitat”?
Aquest és el preu que n’hem pagat.
Confiem que amb el nou Equip de Govern s’abandonin aquestes pràctiques. La CUP hi insistirà
fermament.
Hem de reclamar de les Administracions que toqui, la prestació d’aquells serveis que en són la
seva competència i la seva obligació. Hem de deixar de fer-los el joc a canvi d’uns “vots de
proximitat”.
Hem d’exigir -per posar un exemple ben proper- que acabin el soterrament de la Riera i que
funcioni correctament que per això nosaltres paguem els nostres impostos a aquelles
Administracions i elles han decidit fer aquesta obra. Cada vegada que un regidor dedica temps
i esforços a aquest assumpte ho fa en detriment de les seves obligacions reals i certes envers
als seus veïns. Quan un regidor per culpa de les mancances econòmiques ha de fer gestions a
altres administracions, no són aquestes les que ho paguen sinó que ho estem pagant nosaltres
els veïns d’Arenys de Munt.
Ha arribat l'hora d'acabar el donar als nostres veïns allò pel que no han pagat deixant de donarlos allò pel que sí han pagat. Amb la CUP al Govern municipal només es donarà als veïns allò
pel qual en paguin tributs i, en conseqüència, en sigui obligació per a l'Ajuntament. Però mai
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fomentant un desgavell institucional o operacions especulatives, una especulació que no sé si
és més injusta que insolidària o més insolidària que injusta, però en tot cas, molt injusta i molt
insolidària. Nosaltres volem propiciar una política fiscal justa.
I aquests són els pressupostos als que ara podem optar. Realistes i conseqüents.
El senyor Regidor d'Economia ha fet referència a què aquest pressupost comporta una
reducció del 12,5% respecte a l'anterior. Hem de fer un esforç per a no enganyar-nos. Venim
d'una situació de pressupost prorrogat, per tant, fins ara es podia gastar allò que havia estat
previst per a l'any passat fins, tècnicament, al 100%. Per tant, el que avui se’ns proposa no
serà d’aplicació per a la totalitat de l’exercici, sinó només per al període que resta, uns quatre
mesos. Això vol dir, ni més ni menys, que l’esforç de contenció que ens tocarà fer a partir d’ara
no és del 12,5% sinó del 37,5% (!), tres vegades més.
Cal reconèixer, no obstant, que des del mateix moment de la constitució del nou Ajuntament,
l’Alcalde va dictar ordres precises de contenció pressupostària a la vista del desgavell
econòmic tant desconegut com previsible. Per tant, hem de reconèixer que hem tingut i tenim
més temps d’aplicació de mesures de contenció, més o menys tot el segon semestre. Això vol
dir que aquell esforç del 37,5% es pot rebaixar fins al 25% però no al 12,5% que aquest seria el
global per a tot l’exercici. Els regidors del present Equip de Govern hem de fer un esforç de
contenció del 25%. Ras i curt.
Permeteu-me una puntualització més i acabo. Cal que tots els regidors, tant els de l’equip de
govern com els de l’oposició fem un esforç per assumir aquesta situació tenint en compte que
tots estem al servei del poble.
Per tot això, l'Assemblea de la CUP votarà a favor d'aquesta proposta de pressupostos i insta a
la resta de grups municipals a fer-ho igualment. A fer-ho, amb tota la dosi de responsabilitat
pública, de servei als nostres veïns que el seu càrrec els obliga. A què votin a favor d'aquesta
proposta amb tota la crítica, si ho creuen convenient, que el seu pensament polític els demani.
Però sense perdre de vista la diferència entre allò que ens agradaria fer, allò que volem fer i
allò que podem fer i sense perdre de vista que els diners que estem administrant, gestionant i
gastant no són nostres ni són per a nosaltres ni són per al nostre lluïment.
Són del nostre poble, són per als nostres veïns i són per al seu benestar.”
El regidor Sr. Molons diu, com a president del consell d’administració de GUSAM SA, que ell no
farà, com el grup ERC, repetir una i altre vegada les mateixes coses, ni el discurs catastrofista i
això que diuen d’anar sense rumb, cada vegada se sosté menys, GUSAM sa té una direcció
política i es compleixen objectius i nous cronogrames. Respecte a l’aigua sembla que es
tergiversen els temes, una perquè volen i altres per desconeixement. Els informes hi són i són
vàlids, però també s’està fent un estudi per un tècnic contractat per aclarir alguns punts i diu,
sobre la subvenció a GUSAM sa, que no és a fons perdut, sinó que es fa un estudi acurat i
comenta que quan trobin tècnics que hi treballin de franc, que se’ls envien, perquè tots volen
cobrar. Ara el que es tracta és de donar feina a l’empresa a Arenys de Munt.
Explica que tampoc estem en litigi amb SOREA, sinó que estem parlant perquè l’empresa té
dret a recuperar les inversions no amortitzades, considera que no s’ha de mantenir el mateix
discurs i que no és moment de fer comissions; els partits del poble, excepte el PP, van ser
convidats a les reunions i el grup ERC només va venir a les que els hi va convenir.
Finalment diu que l’empresa GUSAM SA continua oberta a tots i es pot modificar el consell.
El Sr. Alcalde diu al Sr. Sánchez que pensava que estava fent una valoració acurada del
pressupost però quan ha començant a sentir coses d’altres plens no li ha semblat, els informes
emesos correctament pels tècnics municipals hi són i els tenim, però això no es pot barrejar
amb els PAIF i la Llei d’hisendes locals. També explica que, el que va dir a la comissió
informativa, és que no teníem informació per fer factures del trimestre, res més i no sap si hi ha
barreja d’informació o mala intenció. Sobre la manca de valoració de la indemnització a SOREA
SA, diu no apareix al pressupost i no apareix perquè no és un dret reconegut i no apareixerà
fins que no ho sigui i segurament serà al 2012. Una altra qüestió és que és cert que tenim un
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problema de tresoreria perquè no cobrem el que ens deuen i la gent no paga perquè no pot
degut a la crisi i pregunta si els hem d’embargar per cobrar, ja que qui no paga són les famílies
modestes i els hi deixem sense cotxes o sense diners als comptes. Aclareix que això no està
en les previsions o perspectives de la CUP.
Pel que fa al tema del gerent diu a ERC i PSC, els quals volen que es faci per un concurs de
mèrits, que es tracta d’un càrrec de confiança per tal de millorar la gestió i pensen que sigui
algú que conegui l’ajuntament internament, si fem concurs de mèrits, estem buscant un
funcionari i si ho fa malament no el podrem fer fora perquè era el millor. Els càrrecs de
confiança ho han de ser de confiança del govern, que és a qui han de recolzar.
Diu que aquest ha estat realment un pressupost tècnic, un simple tràmit i probablement el 2012
també ho serà, i el podran treballar a partir de l’1 d’octubre.
El regidor Sr. Sánchez diu que la reunió d’urgència amb SOREA, i Gusam sa està en standby, i
que no volien posar en dubte l’examen de Gusam sa i llegeix la seva moció sobre l’aigua, la
qual consideren, va ser una aportació molt positiva i no era per sortir a la foto o per fer mal. Diu
que no es pot dir que estem contents de posar diners a GUSAM sa i espera que s’implantin
mesures per millorar la seva gestió i al Sr. Molons li diu que ERC formava part de l’equip
d’administració quant l’empresa anava sense direcció i que en aquells temps es va parlar de
recuperar l’IVA i altres coses. Diu que ERC, estant en la mateixa situació que el govern, també
faria un pressupost com el que es presenta i recorda qui estava al govern anterior i no era
només el regidor d’hisenda el que proposava el pressupost i que ells només volen que es
redacti un pla de viabilitat de l’aigua i una reunió i així no votarien en contra.
L’Alcalde demana que concreti la proposta.
El regidor Sr. Sánchez diu que es faci una reunió amb SOREA, GUSAM, CONGIAC, els tècnics
municipals i es parli de la viabilitat de l’aigua. Comenta sobre la morositat, que han fet una
consulta a Intervenció per a saber d’on ve aquest endarreriment i no els no han dit en cap
moment que vulguin embargar a la gent del poble.
El regidor Sr. Morell diu textualment: “Ja hem dit que enteníem el pressupost de l’Ajuntament,
el problema el veiem en la GUSAM, en el seu finançament i en el seu desenvolupament.
Nosaltres també vàrem criticar el cànon de l’aigua, dels que estem aquí tots menys un partit.
El PSC va participar en la pujada de l’IBI, ho reconeix i ja he dit que es varen produir força
impagats.
Respecte als càrrecs de confiança, hem dit el que nosaltres creiem, només hem exposat la
nostre opinió, cosa que últimament costa, i hem pensat que aquest era un bon moment per ferho. Litigi potser no sigui la paraula però han agafat el menys transcendent, el que és important
és que estem en la possibilitat de tenir que abonar una indemnització.”
El regidor Sr. Planas diu textualment: “Estem d'acord amb les mesures d'austeritat, creiem que
allò que és important no és seguir culpant a un govern que ja no hi és, sabem que hem heretat
un gran deute i es van fer malament coses. Ara és el moment de buscar solucions i no recordar
contínuament el passat.”
El regidor Sr. Molons diu que el fet de fer una trobada no és el problema, ell ha estat regidor de
Participació, però comenta que en la intervenció del Sr. Sánchez aquest ha posat paraules en
la seva boca; la trobada es pot fer sense problemes, CONGIAC estarà encantada, a GUSAM
sempre s’ha demanat informació i pregunta si a algú s’ha denegat i considera passat l’estiu es
pot tenir la trobada. Diu al Sr. Morell que la paraula és indemnització i sí que és veritat que se
la mereix: tenim una xarxa millor que la que teníem.
En el tema del deute tothom diu que tothom comenta que és una herència, però no recorda que
ningú votés en contra de fer el pavelló, que també és cert que la subvenció no ha vingut i els
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equipaments van ser aprovats per unanimitat en el Ple, malgrat que hi hagués alguna
desviació. Governar és prendre decisions i molts governs haurien volgut entrar en Ajuntaments
sense dèficit com el nostre i el romanent de la liquidació,no s’ha aplicat per prudència, però
aquest romanent ens permetrà a fer accions que ara no estan al pressupost. A més, en el
pressupost prorrogat es van bloquejar partides per a què no es gastés tot i els nous governats
tinguin marge de maniobra.
El regidor Sr. Sánchez diu que, aquesta vegada, no l’ha dit, com altres, que les mentides a
base de repetir-se es converteixen en veritat i ho celebra, però que si haguessin tingut una
bona gestió econòmica en el mandat passat no estaríem així i per suposat que estan a favor
dels equipaments.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per sis vots a favor del Sr. alcalde president
En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez
i Marquès i Na Montserrat Carreras i Cort i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa i N’Elena
Navarro i Sanchís dels grups CUP i CIU i quatre abstencions dels regidors En Joan Rabasseda
i Ferrer, En Josep Sánchez i Camps, En Santiago Morell i Capellera i En Ramon Planas i
Freixas dels grups ERC, PSC i PP.
PART DE CONTROL:
4. INFORMES TRIMESTRALS SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT.
El Sr. Alcalde llegeix els següents informes:
“INFORME D'INTERVENCIÓ
NÚM. 64/11
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIO RECONEGUDA
TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN EL REGISTRE . Període:
fins 30/06/2011
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la morositat en
les operacions comercials,
INFORMO:
Primer- Que segons les dades obrants a la Intervenció municipal, els justificants de despesa
respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la data de registre sense que
s’hagi reconegut l’obligació de pagament, s’eleven a un total de 76.444,81 € a data 30/06/2011
segons el detall que s’adjunta, que es resumeix en:
Període
fins 30/06/2011

Situació factura
Registrades
Pendent d’aplicar a pressupost
Total:

Nombre
28
20
48

Import
34.001,05 €
42.443,76 €
76.444,81 €

Segon- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de donar compte
al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per publicar l’informe agregat de
la relació de justificants de despesa agrupats pel seu estat de tramitació.”
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“INFORME DE TRESORERIA
Assumpte: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI
CONTRA LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS EN UN MÀXIM
DE 50 DIES PER L’EXERCICI 2011.
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar contra la morositat en
les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Tresoreria municipal, les obligacions de despesa
per les que han transcorregut més de 50 dies des de la data de registre sense que s’hagi
efectuat el seu pagament, s’eleven a un total de 757.283,09 € segons el detall que s’adjunta, i
que es resumeix en:
Factures
pendents de
pagar a data
31/06/2011

Nombre de factures
pendents de pagar a
31/06/2011
1.018

Import total pendent de
pagar

Interessos meritats
pendents de pagar

757.283,09 €

22.617,12 €

Segon.- Que d’acord amb l’art.4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es pot donar
compte al Ple de la corporació.”
5. 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 157 a la 172, ambdues incloses, des de
l’11/07/11 al 31/07/11:
-

Resolucions en matèria de personal: 1
Resolucions de contractació: 1
Resolucions en matèria d’economia: 6 (modificació liquidació 2010
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria d’organització municipal (delegació alcaldia): 1
Resolucions en matèria de béns: 4

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre l’11/07/2011 i el 31/07/2011, en matèria de:
-

Obres menors: 1
Seguretat i prevenció: 5

PRECS I PREGUNTES:
6. PREC DEL GRUP ERC SOBRE LES OBRES DE CANALITZACIÓ DE LA RIERA.
El Sr. Rabasseda llegeix:
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Des de l’inici de les obres de soterrament de la riera, hi ha hagut problemes per a establir de
qui és la responsabilitat de les obres i del bon estat de la claveguera d’aigües fecals: de l’ACA
o del Ministeri de Foment.
Atès que ja hi ha hagut diferents vessaments d’aquesta canonada durant el transcurs de les
obres.
Atès que aquests vessaments afecten els pous de captació d’aigua potable aigües avall dins la
llera de la riera.
Atès que hem perjudicat reiterades vegades Arenys de Mar amb els esmentats vessaments,
fent que en època estival s’hagués de declarar amb bandera vermella la platja de la Picòrdia,
Atès que donem una imatge poc curosa i clarament subdesenvolupada.
Vist que el regidor d’Urbanisme ja ho era a l’anterior mandat i a més era responsable de les
obres de soterrament de la riera i que a dia d’avui no ha aconseguit desencallar el tema.
Vist que el regidor d’urbanisme ha visitat el Ministeri de Medi Ambient per a reclamar la
resolució d’aquest problema.
Demanem a l’equip de govern i concretament al Sr. Molons i la regidora Sílvia Vázquez,
regidors d’Urbanisme i Medi Ambient respectivament, que siguin enèrgics i contundents en la
reclamació, fent palès que no es pot tenir una instal·lació d’aquest tipus amb les pèssimes
condicions en què es troba i que malmet la imatge de poble i de la comarca i és un clar
atemptat al medi ambient, contradient l’Agenda 21 local i el Pla d’acció Ambiental d’Arenys de
Munt, i totes les normatives europees i internacionals sobre aigües residuals.
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment:
“El mal estat del col·lector del clavegueram es va denunciar tant bon punt vam prendre
possessió del càrrec. El 21 de Juny es feia una denúncia de la situació a Fiscalia, que ja era la
segona. El 23 de Juny, el14 de Juliol, el 19 de Juliol, el 26 de Juliol ens posàvem en contacte
amb l’ACA via mail. Recordant sempre la nostra preocupació per la possible contaminació. El 6
de Juliol l’alcalde d’Arenys de Munt es va trobar amb l’alcalde d’Arenys de Mar per parlar del
problema. A més a més, el 25 de Juliol es va organitzar una reunió amb l’Ajuntament d’Arenys
de Mar per parlar del problema, de la qual en vam obtenir el seu suport per anar els dos pobles
conjuntament a parlar amb l’ACA. (Que serà el 15 de Setembre). El Ministerio se’n fa creus de
com està tot plegat i pensem perseguir a l’ACA, com ja hem comentat. No ens deixa de
preocupar que les obres s'acabin d'una vegada i que s'acabin bé. Però ens preocupa molt més
la contaminació que en pugui resultar. Sobre aquesta no en tenim control, no sabem si acabarà
bé, ni tant sols si acabarà. Si els obres de la Riera se'ns han allargat més dels que se'ns va
prometre, de la contaminació no sabem ni com ni quan ens en podríem deslliurar.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu l’únic que els queda per fer
és donar un parell de garrotades, ja que fins i tot hem fet denúncies a Fiscalia. El Ministeri
sempre ha estat més receptiu que l’ACA, aquesta última sempre ha manifestat deixadesa en el
tema. Fa un dies l’ACA s’ha posat en contacte amb ell per a dir-li que quan es faci la
modificació del projecte, es tirarà endavant i el Ministeri li va confirmar que el tràmit estava
pràcticament acabat. I diu que quan es va posar bandera vermella a la platja d’Arenys de Mar,
va ser per vessament de la depuradora i no del nostre clavegueram.
El Sr .Alcalde diu que, com poden comprovar, s’ha estat prou enèrgic i contundent.
7. PREC DEL GRUP ERC SOBRE L’ARRANJAMENT DE L’HOTEL D’ENTITATS.
El regidor Sr. Sánchez llegeix:
Atès que les instal·lacions on hi ha actualment l’Hotel d’Entitats estan en un estat lamentable i
amb unes condicions pèssimes de seguretat i higiene.
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Atès que actualment es fa servir com a magatzem de la brigada.
Atès que a l’exterior de l’edifici encara hi ha material d’obra del soterrament de la riera.
Demanem a l’equip de govern que iniciï l’arranjament i adecentament de les esmentades
instal·lacions, per a poder-ne gaudir el màxim nombre d’entitats del poble, que agrupi en un sol
magatzem tots els materials que hi ha ubicats en diferents espais municipals i que insti a
l’empresa constructora a enretirar tot el seu material.
EL regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu que aquest lloc només és
un espai que quan es va començar a utilitzar només era com a magatzem i no per fer-hi
activitats, ja que fins que no es faci la rehabilitació de les naus, no és viable. Ja tenim el preprojecte de l’hotel i ja se’n donarà publicitat però no serà executable perquè costa diners. Al
final serà un hotel d’entitats, però ara només es podrà fer una bona endreça.
El Sr. Alcalde recorda que la resposta del prec és voluntària per part del Govern.
8. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE ELS CRITERIS D’ORDENACIÓ DE
L’APARCAMENT A LA RIERA I LES INSTRUCCIONS RELATIVES A LES MULTES
D’APARCAMENT.
El regidor Sr. Rabasseda pregunta:
Atès que, malgrat les zones d’aparcament habilitades a diverses àrees del poble, la Riera
continua suportant un elevat trànsit de vehicles que hi busquen aparcament.
Vist que hi ha la possibilitat de definir els espais d’aparcament a la Riera en format “bateria” o
en paral·lel a les voreres.
Vist que recentment s’ha incrementat la vigilància dels cotxes mal aparcats per part de la
policia local, i que també se sancionen els vehicles que aparquen sense assenyalar l’hora
d’aparcament.
Preguntem a l’equip de govern si hi ha hagut canvis en els criteris per a aparcar a la Riera, si
han donat instruccions a la policia local de manera que siguin més estrictes amb el compliment
de la normativa, i el número de multes per aparcament incorrecte i per manca de rellotge que la
policia local ha posat des del passat 16 de juny (amb les dates de les sancions).
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “A la pregunta
de què si hi ha hagut canvis de criteris en l’aplicació de la normativa sobre aparcaments, no n’hi
ha hagut ja que la normativa sempre és la mateixa segons les infraccions que es fan, que a
principis de maig que es decideix per la regidoria ser més estrictes en la vigilància de les zones
d’aparcament i en general, sobre les infraccions, no tant sols a la Riera, si no a tot el poble, ja
que hi ha hagut queixes d’alguns vilatans al respecte.
En tots els pobles on hi ha zona blava, sigui de pagament o no, el % de les multes és més
elevat ja que normalment són zones on hi ha més afluència de vehicles.
Per tant, ara els passo a detallar les denúncies que s’han posat i el concepte per les quals han
estat posades, no només a la Riera sinó a tot el poble des de l’1 de juny fins al dia 1 d’agost ja
que sembla que només es vigili la Riera, cosa que no es certa.
Els carrers on s’ha denunciat són:
LLOC
Amadeu Vives

2

Aranyó

1

Aussies Marc

4

Av Remei

_____
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Av S Jordi

13

Av La Pau

1

Barbeta

0

Bella Vista

1

Bellsolell/ C-61

2

Borrell

0

Cami Rossell

3

Cami Piscina

4

Cosme

0

CTRA -C61 / R Rectora

27

Ctra S Celoni

15

Ctra Lourdes

8

Ctra Torrentbò

1

Eixample

2

Feytiac

2

Flors

3

Generalitat

5

J M Soler

1

J Miró

3

J Verdaguer

1

Joan XXIII

2

LL Companys

7

Maragall

4

Panagall

46

Pasqual

1

Pau Casals

6

Pl Catalunya

11

Rasa

_____

1

Rbla F Macià

192

Rbla S Martí

190

Rial Horteta

1

Rial Pasqual

1

Rial Rectora

0

Riera i Penya

6

Sant Ant Mª Claret

2

Sant Antoni

2

Sant Carles

3

Sant Pau

5
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Suredes

1

Tres Turons , Albers

1

V Montserrat
TOTALS……………..

14
635

El tipus d’infracció ha estat:
VEHICLES RETIRATS AMB GRUA
Per infracció RGC

7

Per desballestament

6

DENÚNCIES SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT:
Per falta d'ITV

5

Per falta d'assegurança

6

No portar permís de conduir

2

ATESTATS JUTJAT DE GUARDIA
Per conduir sense permís

2

Accident de trànsit

2

S’ha posat un total de 635 sancions entre 62 dies que donen una mitjana de 10 multes al dia,
més o menys.
Les posades en dissabtes i festius han estat 150.”
9. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE LA REDISTRIBUCIÓ DELS CONTENIDORS
DE BROSSA I LA RECEPCIÓ DE LA MATEIXA A LA DEIXALLERIA.
El regidor Sr. Sánchez pregunta:
Darrerament hi han hagut canvis en la distribució dels contenidors de la brossa en les
anomenades “zones d’urgències”.
Aquest fet sovint ha impulsat els vilatans del nostre poble a utilitzar amb més freqüència el
servei de deixalleria.
Sorprenentment, i amb preocupació, els usuaris d’aquests servei s’han vist intimidats per un
grup de persones que han fet dels voltants de la deixalleria el seu habitatge.
Donat que aquest fet ha passat més d’una vegada, preguntem a l’equip de govern quines
mesures s’han pres enfront d’aquests fets i quins són els nous punts “d’emergència de recollida
de brossa”.
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Són diverses
les persones, entre dues i cinc, veïnes d’Arenys de Munt, d’Arenys de Mar i de Sta. Susanna,
que de forma periòdica arriben al matí al voltant de la deixalleria i en marxen quan aquesta es
tanca.
Molts dies quan es fa la vigilància per la zona industrial els agents parlen amb ells i se’ls
incideix en que han de deixar el carrer net i de l’actitud que han de tenir envers les persones
que van a la deixalleria. També és cert que alguns usuaris ja els deixen aparells abans d’arribar
al recinte.
I fins a dia d’avui, la Policia Local, no té cap denúncia per intimidació a ningú.”
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La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, respon: “Des de la regidoria de
Sostenibilitat Ambiental s’han fet canvis en algunes de les àrees de recollida selectiva del
poble. L’objectiu d’aquests canvis es troba en millorar i promoure una correcta separació dels
residus per així garantir la seva màxima recuperació. En concret, s’ha anul·lat l’àrea situada al
Torrent d’en Terra on s’acumulaven residus no domèstics i s’han desplaçat els contenidors de
recollida selectiva, és a dir, paper, envasos i vidre a l’avinguda Sant Jordi. L’altre punt on s’ha
actuat és l’àrea del Torrent d’en Puig, centrant tots els contenidors (tant els que es trobaven
davant de l’Escorxador com els que hi havia dalt de tot de l’avinguda) en un sol punt (més
amunt de l’Escorxador). A part d’aquest dues àrees, Arenys de Munt també conta amb àrees a
la gasolinera, al Bellsolell i a l’entrada de Can Sagrera, sobre la que estem treballant perquè
també es troba en deficients condicions sanitàries i ambientals pel mal ús que se’n fa.
S’intentarà que durant el mes d’Agost desaparegui. Un dels principals problemes que hi ha en
totes les àrees i que cal millorar és l’abocament indegut que es fa en els contenidors de
mobles, runes, electrodomèstics, etc. Quan allò correcte seria portar aquest residus a la
deixalleria situada en el mateix polígon industrial. Tot això és el que ha provocat els canvis. Si
la implantació del sistema de recollida selectiva porta a porta va comportar un canvi d'hàbits i
conductes certament exitós a Arenys de Munt, ens és obligat reconèixer que hi ha algunes
pràctiques que cal identificar, corregir i, si cal, eradicar. Més endavant i coincidint amb tot el
que hem dit es realitzarà una campanya de control de l’aplicació de l’ordenança.”
10. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Rabasseda diu que li han fet arribar una petició d’un punt de llum al camí de Lourdes per
anar a la piscina, a més hi ha activitats nocturnes en aquesta o gent que passeja i, malgrat la
situació econòmica, demana que es tingui en compte.
El Sr. Alcalde diu que es pren nota.
I una altra petició és la recepció del repetidor de televisió a aquest sector del poble que ara està
molt malament.
El regidor Sr. Molons diu que els problemes de recepcions no són tant pel repetidor, sinó que
per l’escalfor es produeix l’efecte mirall i hi ha canals de difícil recepció, recorda que a les
xarxes socials també s’ha explicat que això passa a Calella, això també passava amb la
televisió analògica.
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 cinquanta minuts, de la qual cosa, jo, el secretari,
CERTIFICO.

_____

