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ACTA NÚMERO 13/12
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia quinze de novembre de dos mil
dotze, 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 En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa,
N’Elena Navarro i Sanchís, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger,
En Josep Sánchez i Camps, N’Àngels Castillo i Campos i En Ramon Planas i Freixas,
assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
S’excusa, per estar de viatge, el regidor En Joan Rabasseda i Ferrer.
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’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EN
DATA 18/10/12.
S’aprova per unanimitat dels assistents, ordenant-se la seva transcripció al llibre
d’actes amb l’esmena del regidor Sr. Planas en el punt núm. 7 MOCIÓ QUE
PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA A L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT CONTRA LA PUJADA DE
L’IVA DEL MATERIAL ESCOLAR, a la pàg. 32, on diu:
“(...) Afegeix, respecte al tema de l’espoli, que estem a l’Estat espanyol, que Catalunya

és una comunitat autònoma, que té uns ajustos de la balança fiscal, com tenen altres
comunitats autònomes, que no és l’única.(...)”

Ha de dir: “(...) Afegeix, respecte al tema de l’espoli, que estem a l’Estat espanyol, que
Catalunya és una comunitat autònoma, que té uns desajustaments de la balança
fiscal, com tenen altres comunitats autònomes, que no és l’única. (...)”
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL SORTEIG DE
LES MESES PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
2012, CELEBRADA EN DATA 29/10/12.
S’aprova per unanimitat dels assistents, ordenant-se la seva transcripció al llibre
d’actes.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
GENERAL (POUM) A LA ZONA A10.
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, llegeix la proposta de
la Comissió Informativa següent:
_____
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“Vista la proposta de modificació puntual del Pla General vigent, redactada per
l’arquitecte Domènec Parera i Corominas, la qual té per objecte modificar les
condicions d’ús de la zona A10, per facilitar i diversificar els usos compatibles.
Atès que la present modificació es redacta i tramita en base al que determinen els arts.
96 i 97 del Text Retós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per DL 1/2010, de
3 d’agost.
Examinats els informes emesos per l’arquitecte sobre el contingut de la modificació i
de la secretària sobre la normativa i el procediment legal.
La Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del Pla General
d’Arenys de Munt la qual té per objecte modificar les condicions d’ús de la zona A10,
per facilitar i diversificar els usos compatibles.
Segon.- Sotmetre el present acord a exposició pública per termini d’un mes, mitjançant
anuncis en el BOP, un dels diaris de major divulgació al municipi, al tauler d’edictes i al
web municipal. Durant aquest termini, l’expedient romandrà a disposició de qualsevol
persona que vulgui examinar-lo a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i
al·legacions procedents.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials i audiència als
municipis confrontants.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu que dóna les gràcies a l’equip
de govern per facilitar-los la documentació del Ple en format digital. Pel que fa a la
proposta, entenen que en els moments de crisi que estem vivint hem de facilitar als
vilatans aquells recursos de què l’Administració disposa per afavorir el
desenvolupament econòmic. Els informes dels Serveis Tècnics i de la Secretaria de
l’Ajuntament en són favorables, celebrem i recolzem, doncs, la proposta de modificació
de la zona A10 i desitgem sort a la família que vol fer una nova emprenedoria dins
d’aquesta zona. El nostre vot serà favorable.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “La present proposta
de modificació inicial del Pla General a la zona A10 és promoguda per l’equip de
govern per donar resposta a la demanda dels propietaris de l’edifici per tal de crear
noves activitats d’explotació, per facilitar i diversificar la implantació d’altres usos
compatibles.
Vistos els diversos informes tècnics, de l’arquitecte i de secretaria, es compleixen els
requisits segons normativa per tal de procedir a la modificació.
I per tant votarem a favor.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que agraeix, igual com a fet el grup
ERC, al govern disposar dels expedients del Ple en format digital. Per part del grup
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municipal PP, després d’analitzar la proposta de modificació de les condicions d’ús de
la zona A10, i vist que l’informe de la secretària és favorable i que compleix amb els
requisits de la normativa especificada, per tot el que exposem el nostre vot serà
favorable.
El regidor Sr. Molons agraeix els vots favorables i diu, tal i com la Sra. de la Iglesia ha
explicat, s’han de facilitar als emprenedors les eines ja que en els temps que corren és
difícil que n’hi hagi; a més, respecte a la informàtica (al format digital de la
documentació del Ple) s’ha treballat i per fi s’ha pogut fer.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents en el Ple.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA DE LA
CONTRACTACIÓ DE L’ENERGIA ELÈCTRICA AL CONSELL COMARCAL
DEL MARESME.
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, llegeix la següent
proposta de la Comissió Informativa de Serveis Territorials:
“Vist que està previst des del Consell Comarcal continuar fent, per a tots els
Ajuntaments del territori del Maresme, la gestió de la contractació de l’energia
elèctrica, amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental.
Atesos els articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, arts. 303 a 311 del Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i els articles 9 i 15 de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les Administracions Públiques del Procediment Administratiu Comú
que reconeix a les administracions locals atribucions per establir convenis de
cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú mitjançant la figura de
la cessió de la competència i l’encàrrec de gestió.
Atès que els articles 203, 204 i 205 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, per el que s’aprova el Text refós la llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), reconeix la possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur a
terme sistemes d’adquisició centralitzada.
Atès que el Consell Comarcal pot exercir les competències que li deleguin o li
encarreguin de gestionar els municipis, d'acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'organització
comarcal de Catalunya.
Atès que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de
vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells
de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els
articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, són de competència local.
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Atès que els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals indiquen que la comarca pot
prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni.
Atès que l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d'activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els
organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes
o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons
d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. Així
mateix l’art. 5 preveu que si l'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec no
pertany a la mateixa administració que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar mitjançant
un conveni.
Vist l’informe dels tècnics municipals sobre la possibilitat d’estalvi real a través
d’aquest sistema.
Vist l’informe emès per la Interventora municipal de data 07-11-12 i el de Secretaria de
data 05-11-12.
Considerant que la competència per delegar competències correspon al Ple, la
Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Delegar la competència i encarregar al Consell Comarcal del Maresme la
gestió de la contractació d’energia elèctrica per a l’any 2013. Aprovar, així mateix, el
conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Arenys
de Munt que s’acompanya com a ANNEX al present acord, formant-ne part del mateix
a tots els efectes legals oportuns, el qual tindrà validesa fins al 31 de desembre de
2013.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde President, Josep Manel Jiménez i Gil, per a subscriure
l’esmentat conveni a què fa referència el punt primer, en representació d’aquesta
corporació.
Tercer.- Autoritzar la despesa màxima de 277.500,00 € anuals, IVA inclòs, amb càrrec
a les següents aplicacions del pressupost municipal de 2013:
Aplicació
Import
112

320

22100

ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES

35.000,00

112

312

22100

ENERGIA ELÈCTRICA C.A.P.

112

920

22100

ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS

140.000,00

112

165

22100

ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC

100.000,00

2.500,00

Quart.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Maresme, juntament
amb l’acord d’autorització de despesa.“
_____
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La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, comenta que en aquest punt la seva
intervenció serà igual que al punt següent i diu textualment: “Veiem bé la proposta de
la compra agregada, tant de l’energia elèctrica com de gas natural. El grup municipal
d’ERC sempre s’ha posicionat a favor de mancomunar els serveis municipals, per tal
d’abaratir costos i millorar les arques municipals.
Pensem que caldria fer un pas més endavant i ens agradaria que l’equip de govern
proposés al Consell Comarcal del Maresme la compra d’energia verda a Som Energia.
El futur energètic de la comarca, del país i del planeta està en perill i ara més que mai
cal prendre decisions polítiques de manera ferma i decidida encaminades a utilitzar les
energies sostenibles que tenim a l'abast (solar, biomassa), per donar exemple a la
ciutadania.
El nostre vot serà favorable.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “A 31 de desembre
acaba el conveni signat amb el Consell Comarcal del Maresme per la compra
agregada d’energia elèctrica i ara ens proposem signar un nou conveni de l’1 de gener
fins el 31 de desembre de 2013.
Es preveu una pròrroga per dos anys, que caldrà sigui aprovada expressament, abans
de la finalització del termini inicial de vigència del conveni.
Caldria recordar que:
A l’any 2011, va contractar electricitat per un import de 241.241,09 €.
A l’any 2012, va contractar electricitat per un import de 227.499,84 €.
Una diferència de 13.700,00 € a favor de l’estalvi.
A l’any 2013, ens diu que vol contractar per un import de 277.500,00 €.
Això significa un augment de despesa de: 50.000,00 €. Preguntem com es justifica i,
per altra banda, l’equip de govern no ens ha dit si realment s’han estalviat els
65.000,00 € previstos amb la nova optimització d’aquest servei, tal i com ha vingut
dient en repetides ocasions i fet pel qual tenint el poble a les fosques.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que desprès d’examinar l’expedient i els
informes que hi figuren, veuen oportú tirar endavant el conveni amb el Consell
Comarcal, per la gestió i la contractació de l’energia elèctrica. Diu que el seu vot serà a
favor.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que és una bona cosa que el Consell
Comarcal impulsi aquests dos serveis de forma que, amb la compra agregada, es
pugui estalviar. El Consell sempre ha estat pioner en aquests temes, de mancomunar
serveis, i de cara a l’any que ve està prevista la compra agregada del combustible, de
gasoil. És un camí de suport als ajuntament que va bé.
En quan a la diferència que ha esmentat la regidora Sra. Castillo li diu que si fa un
repàs al que han canviat les tarifes, les potències, la normativa elèctrica d’adaptar tot
el que són els termes fixes, li sortiran els números.
El Sr. Alcalde diu que l’estalvi que s’ha aconseguit amb l’apagada de fanals supera el
43 % i diu que els hauria agradat que hagués estat el 50 % i que la xifra hagués estat
superior, però la pujada de tarifes durant l’any 2012 d’un 15 % ens ha impedit arribar a
la xifra que nosaltres preveiem. Malgrat tot, estem treballant en aquest 43 % d’estalvi,
en aquests 65.000,00 €, que és una xifra important, però són dues coses diferents,
perquè ara el que estem fent és contractar la compra d’energia de forma més
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econòmica, que s’aconsegueixi baixar el preu, i l’altra qüestió es veure quines mesures
introduïm per continuar fent estalvi amb l’enllumenat. Estem treballant en diferents
possibilitats, no és simple, és complicat, però una d’aquestes possibilitats possibilitaria,
malgrat la redundància, obrir més fanals, donar més llum al carrer, però, en canvi,
pagar menys diners en quant a consum i tot radica en la potència de les lluminàries,
però tot això suposaria una inversió. Però són dos conceptes diferents: el que paguem
per la llum i el que acabem gastant.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents en el Ple.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA DE LA
CONTRACTACIÓ DE GAS NATURAL AL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME.
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, llegeix la següent
proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que des del Consell Comarcal del Maresme es planteja la possibilitat d’agregar la
demanda de determinats subministraments i serveis dels municipis del territori del
Maresme amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental.

Vist que el Consell Comarcal del Maresme ve realitzant la compra agregada de
diversos subministres i serveis dels municipis de la comarca des de l’any 2008 amb els
resultats d’estalvis significatius.
Atès que els articles 203, 204 i 205 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, per el que s’aprova el text refós la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), reconeix la possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur a
terme sistemes d’adquisició centralitzada.
Atès que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de
gestionar els municipis, d'acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'organització comarcal de
Catalunya.
Atès que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de
vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells
de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els
articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, són de competència local.
Atès que els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals indiquen que la comarca pot
prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni.
Atès que l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d'activitats de
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caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els
organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes
o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons
d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. Així
mateix l’art. 5 preveu que si l'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec no
pertany a la mateixa administració que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar mitjançant
un conveni.
Vist l’informe dels tècnics municipals sobre la possibilitat d’estalvi real a través
d’aquest sistema.
Vist l’informe emès per la Interventora municipal de data 07-11-12 i el de Secretaria de
data 05-11-12.
Considerant que la competència per delegar competències correspon al Ple, la
Comissió Informativa de Serveis Territorials proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Delegar la competència i encarregar al Consell Comarcal del Maresme la
gestió de la contractació de gas natural per a l’any 2013. Aprovar, així mateix, el
conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Arenys
de Munt que s’acompanya com a ANNEX al present acord, formant-ne part del mateix
a tots els efectes legals oportuns, el qual tindrà validesa fins al 31 de desembre de
2013.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde President, Josep Manel Jiménez i Gil, per a subscriure
l’esmentat conveni a què fa referència el punt primer, en representació d’aquesta
corporació.
Tercer.- Autoritzar la despesa màxima de 58.119,10 € anuals, IVA inclòs, amb càrrec
a les següents aplicacions del pressupost municipal de 2013:
Aplicació
Import
112

320

22102

GAS ESCOLES

112

312

22102

GAS C.A.P.

112

920

22102

GAS EDIFICIS MUNICIPALS

22.325,00
2.544,10
33.250,00

Quart.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Maresme, juntament
amb l’acord d’autorització de despesa.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Ens trobem davant
d’una delegació de competències a favor del Consell Comarcal per realitzar la
contractació del subministrament de gas natural. La durada del conveni és des de la
data de signatura fins el termini de 31 de desembre de 2013. Es preveu una pròrroga
per dos anys, que caldrà sigui aprovada expressament abans de la finalització del
termini inicial de vigència del conveni.
L’import d’aquesta despesa és de 58.119,10 € en l’aplicació pressupostària del
pressupost 2013 de gas natural.
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I en tot cas, creiem que aquesta pot ser, en principi, una bona delegació.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que desprès d’examinar els informes,
només veuen beneficis i hi votaran a favor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze regidors
presents en el Ple.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
2013 I LA PLANTILLA ORGÀNICA.
El Sr. Alcalde diu textualment: “Primer.- ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST 2013
En els darrers dos pressupostos es feia constar que l’estructura d’aquells no era
coincident amb les regidories formades amb el nou Govern al 2011.
Finalment, per a l’exercici 2013 es proposa un canvi estructural del pressupost, pel que
fa a la classificació orgànica. La nova estructura s’adapta a les regidories actuals, tot i
que és una estructura dinàmica, sense rigideses, que permet adaptar-la a nous
escenaris que es puguin plantejar en el futur, ampliant o reduint regidories o, fins i tot,
desvinculant-la de les mateixes regidories. El plantejament actual també té en compte
els diferents serveis que cadascuna de les regidories presta.
En concret, l’estructura orgànica passa a tenir 3 dígits: el primer identificador de l’ordre
jeràrquic que se li vulgui donar. En aquest cas, l’actual govern ha optat per un ordre
jeràrquic vinculat als càrrecs electes, el segon de la regidoria i el tercer del servei
concret que presta. Alhora, les terminacions en 0 i en 9 s’han reservat a actuacions
excepcionals justificades i a actuacions extraordinàries, tot i que previstes amb
antelació.
Fent un símil, i per tal que es pugui entendre amb una certa facilitat, s’ha utilitzat una
estructura semblant a la que s’aplica en el Pla General Comptable, que és el text legal
que regula la comptabilitat de les empreses del sector privat i que adapta la normativa
comptable europea, sent un text comptable regulador flexible i obert, tot adaptant-la a
les particularitats i a la especial idiosincràsia que té la comptabilitat en l’administració
pública. Així, com el primer dígit dels comptes comptables del Pla General es designa
un grup concret d’aplicacions comptables (Patrimoni, immobilitzat, creditors, despeses,
etc.) i els dígits següents designen un ordre establert prèviament dins d’aquest grup,
en l’estructura orgànica que ara estem aplicant, el primer dígit determina, segons el
nostre criteri, l’ordre prelatiu dels càrrecs del Govern, començant per l’Alcaldia, seguint
per l’ordre jeràrquic de les regidories a partir d’un criteri polític. Tot i que ara s’han
designat 7 apartats dins d’aquesta estructura, que coincideix amb el número de
regidors que actualment formen el Govern, el criteri futur podria ser un altre, més gran
o més petit, fins i tot diferent del número de regidors que formin un futur govern, o fins i
tot partint d’una distribució molt més tècnica, com, per exemple, la que proposa la
Diputació, que no pas política, o fins i tot podria donar la circumstància que aquesta
distribució no coincidís amb el nombre de regidors que formin part del Govern, però
això no implicaria un canvi d’estructura orgànica, sinó nomes un canvi en el primer
dígit d’aquesta estructura. Per altra banda, el dos dígits següents formen no només un
grup d’ordre dins de cada regidoria, sinó que també passen a ser una identificació
pròpia per cada una de les aplicacions. D’aquesta forma les aplicacions es poden
desvincular d’un regidor concret i passar a ser gestionades per part d’un altre, sense
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haver de canviar cap d’aquest dos dígits i sense perdre la continuïtat temporal que
tinguin les aplicacions.
Aquest canvi ha estat pensat, no només per un mandat, sinó per tal que tingui
continuïtat en el temps i pugui mantenir-se durant força anys. D’aquesta forma, també,
però molt especialment, es guanya en claredat i transparència i es pot fer un
seguiment molt més acurat i comparatiu en el temps de cada una de les àrees que
formen inevitablement, i independentment dels canvis polítics, l’estructura de
l’ajuntament. Així es poden fer anàlisi més concrets i millorar la gestió de cada una de
les àrees pressupostàries, tant per part de l’àrea d’Economia del Govern, com per part
dels grups de l’oposició, així com per part dels vilatans.
Per altra banda, un anàlisi molt més concret, molt més detallat i molt més exhaustiu de
les despeses comptabilitzades es podrà començar a fer a partir de l’aplicació de la
nova comptabilitat analítica que entrarà en funcionament en un futur molt proper.
Entenem que el moment de profunda crisi econòmica que estem vivint reclama ajustar
al màxim les despeses que s’estan realitzant, és per aquest motiu que conèixer de
forma molt acurada i detallada totes les comptabilitzacions que es realitzen ens permet
saber de forma exacta a on es produeixen les fuites de fons i de diners no previstes o
no planificades. Així podrem detectar despeses innecessàries i al mateix temps
podrem continuar ajustant, encara més, totes les aplicacions sobre despeses
sumptuàries, per tal que siguin el que realment hem de gastar.
És en aquest sentit que s’introdueixen tots aquests canvis per millorar, molt més
encara del que ja ho hem millorat, la gestió que estem realitzant des d’aquest Govern
a l’ajuntament. Les crisis també són oportunitats, aquest Govern ha volgut no només
transformar una forma de plantejar l’estructura orgànica que s’ha mantingut en els
temps i durant els darrers anys, sinó que ha volgut realitzar un canvi profund que
serveixi per millorar ara i de cara al futur la gestió pressupostària d’aquest Ajuntament.
A les Bases d’Execució del pressupost es pot trobar el quadre d’equivalències entre
l’estructura orgànica vigent fins aquest any 2012 i aquesta nova estructura que entrarà
en funcionament a partir del proper 2013.
Segon.- SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA.
• Situació de la Tresoreria:
L’elaboració del Pressupost per al 2013 ha vingut marcada per la conjuntura
econòmica i en especial per la prevalença del criteri de caixa a l’hora d’estimar els
ingressos.
Les tensions patides en els darrers anys en la Tresoreria municipal ha fet, com tothom
sap, que, fins al inici d’aquest mandat, no es pogués fer front als compromisos
mensuals de despeses i que va suposar un endarreriment considerable en el
pagament de les factures, amb el conseqüent perjudici tant per la imatge del municipi i,
sobretot, però especialment, pels nostres proveïdors que van veure posposat
indefinidament el cobrament de les seves factures.
Aquests problemes de liquiditat s’arrossegaven, des de fa ja uns anys, com a
conseqüència de l’existència i la conjunció de varis factors que han incidit
negativament en la nostra tresoreria.
Un primer factor ha estat el fet que hi hagi hagut una disminució dràstica en la
recaptació de certs tributs que depenien plenament de l’evolució de l’economia, com
ara els impostos i taxes derivades de la construcció i les plusvàlues, i que van arribar a
tenir un pes relatiu massa important en el pressupost d’ingressos corrents dels darrers
anys fins al 2009 (en el web municipal tothom hi podrà trobar un estudi comparatiu en
l’evolució dels ingressos d’aquests darrers anys), combinat amb un alentiment
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constatable en el cobrament de les liquidacions generades com a conseqüència
directa de l’actual situació de crisi.
Un segon factor ha estat el fet que les despeses fixes mensuals a pagar es van anar
incrementant de forma considerable en els darrers anys fruit entre d’altres causes de
les inversions realitzades, la majoria mitjançant préstec, en anteriors mandats, i que
ara, a més d’haver de pagar els préstecs amb els seus corresponents interessos,
s’han anat convertint en despesa fixa d’aquests equipaments o infraestructures en
conceptes com ara subministraments, manteniments, conservació, neteja, consergeria,
enllumenat i d’altres. Despeses que en el moment de concebre la inversió no es va
preveure quin seria el seu cost ni com es podria assumir dins del pressupost
municipal. Unes despeses que es van convertir en fixes i es pagaven amb ingressos
que eren variables i que depenien de l’evolució de l’economia.
A més, s’hi ha d’afegir un tercer factor, com han estat les modificacions
pressupostàries dels darrers anys que s’han finançat amb la incorporació de
romanents de tresoreria per a despeses generals i que han acabat significant una
major despesa efectiva i una reducció important de les reserves de tresoreria.
La combinació de tots aquests factors, uns d’ingressos i altres de despesa, ha tingut
una incidència clarament negativa en la tresoreria municipal d’aquests darrers anys,
fins al punt de generar greus dificultats per assumir els pagaments habituals de
funcionament del propi ajuntament i dels seus serveis bàsics, com així ha estat.
Tot i això, en el darrer any i mig, ja amb aquest nou govern, s’han estat adoptant tot un
seguit de mesures importants, des de la vessant de despesa, encaminades a contenirla en un primer moment i, posteriorment, en trobar els mitjans necessaris per reduir-la,
mirant que això afectés el mínim possible al serveis públics que s’estaven oferint al
vilatà i a la seva qualitat. Aquest govern, tot i les dificultats econòmiques descrites, no
ha optat en cap moment per tancar cap equipament municipal existent, a diferència
d’allò que si ha passat en altres municipis en què s’han vist obligats a tancar
equipaments i serveis, alguns d’ells essencials per les necessitats dels seus habitants,
tot i haver pujat els impostos de forma important.
I pel que fa als ingressos, des de la Tresoreria municipal s’ha anat proposant i
plantejant, des de l’any 2009, la necessitat d’elaborar el Pressupost municipal en base
a un criteri de recaptació de caixa, més que no pas en un criteri de liquidacions
generades a partir de drets reconeguts, que és el que es venia fent fins ara. Aquest
criteri es fonamenta en què és molt més realista, no només dins d’un escenari de crisi
com el que ens trobem immersos, sinó en qualsevol altre situació, ja que es preveuen
els pagament per allò real que es preveu cobrar. S’ha passat d’un criteri pressupostari
d’ingressos màxims, amb despeses previstes màximes, que en el cas de no cobrar-se
descompensava les arques municipals, a un altre d’ingressos mínims amb les
despeses ajustades a aquest criteri, per tant reduint-les. És evident, que en aquests
moments no s’aconsegueix recaptar les liquidacions generades amb el mateix
percentatge que fa uns anys i per tant, aquest criteri de caixa o de recaptació efectiva
afavoreix a millorar considerablement les condicions de la tresoreria, que són les que
acabaran determinant els diners efectius que es podran gastar durant tot l’any.
Podem afirmar que l’elaboració dels pressupostos municipals amb una previsió
d’ingressos basada en un criteri de recaptació o de caixa té tot un seguit d’avantatges
inqüestionables, presents i futurs.
Un primer avantatge és el fet que permet disminuir considerablement la demora en els
pagaments, contràriament al que passava abans, permetent complir amb els terminis
màxims establerts per la normativa vigent. Actualment estem pagant amb uns 33 dies
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de mitjana. Aquesta normativa és d’obligat compliment, i cada cop més el seu
incompliment té conseqüències, com ara la possible retenció dels imports derivats de
la Participació en els Tributs de l'Estat. Però al mateix temps també és un instrument
eficaç per lluitar contra la crisi econòmica, ja que el pagament puntual dels
compromisos o deutes que té l’administració pública amb el sector privat l’ajuda a
reactivar-se, a millorar econòmicament, i a generar riquesa i llocs de treball. Per tant,
que l’administració pública pagui dins dels terminis també és una acció social totalment
necessària.
Alhora, és evident que suposa una millora en la gestió municipal i conseqüentment de
la seva imatge.
Un segon avantatge, important, és que permet solucionar els possibles desequilibris
financers existents i, conseqüentment, també els de tresoreria, amb molta més
rapidesa. Uns problemes que, com ens trobàvem a Arenys de Munt, s’arrossegaven
d’abans de l’entrada d’aquest govern. Per tant, facilita la presa de decisions a l’hora de
resoldre possibles problemàtiques produïdes per possibles situacions econòmiques
conjunturals, com crisi puntuals.
Com a conseqüència, a mig i a llarg termini, també permet obtenir autofinançament
suficient per afrontar la despesa dels serveis oferts i fins i tot augmentar-los. Això,
indefectiblement permet disminuir l'excessiva exposició al finançament extern, via
préstecs, que s’ha tingut sobretot en els darrers anys a l’hora d’afrontar les inversions
que s’han realitzat.
Aquest fet incidirà positivament en els pressupostos de despesa futurs, doncs caldrà
destinar menys recursos a retornar els préstecs contractats –en aquests moments, la
devolució de capital i interessos pressupostats pel 2013 s’eleva a gairebé 1.000.000
€– i per tant, podem afirmar que mitjançant l'autofinançament aconseguit, a través del
criteri de caixa –que és el que estem aplicant actualment–, s’aconsegueix millorar
l’eficiència dels recursos municipals al destinar-los, en una major part, a l’objectiu bàsic
que és oferir serveis als vilatans i no ha engruixir els comptes de resultats de les
entitats bancàries.
Inevitablement aquest criteri també té un però, doncs és evident que es tracta d’un
criteri més restrictiu de formulació dels pressupostos i per tant condiciona, com no pot
ser d’una altra manera, el pressupost de despesa municipal obligant-nos a adoptar
criteris diferents als realitzats fins ara en la redistribució dels recursos municipals. Això
demanda molt més esforç, treball i dedicació, no només per part dels mateixos
regidors, sinó també dels tècnics i de tots els treballadors de l’Ajuntament –als quals
els hi hem d’agrair la seva implicació amb tots els canvis que estem introduint en les
dinàmiques de funcionament de l’ajuntament des de l’entrada d’aquest nou govern–.
Evidentment, això implicarà que el ritme d'execució del pressupost de despeses es
vegi condicionat per l'evolució de la tresoreria municipal. L’anàlisi d’aquesta evolució
requereix d’un seguiment continuat, que el realitzem mitjançant el Pla de Tresoreria
dissenyat per la Tresoreria municipal, que ja s’està duent a terme des de fa uns anys, i
que permet comprovar l'acompliment, o no, de les previsions i per tant, es converteix
en un indicador fiable per poder adoptar mesures econòmiques amb la suficient
antelació que eviti problemes com els que ens vàrem trobar abans del 2011. Permet
evitar algunes mesures com ara la d’haver de congelar o retenir part del pressupost de
despeses, amb el conseqüents problemes derivats d'impedir dur a terme allò que s'ha
planificat prèviament.
Aquestes dues mesures, el replantejament de l'estructura orgànica del pressupost i la
instauració del criteri de recaptació liquida de caixa per elaborar el pressupost, són
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dues mesures d'una profunda importància amb una gran repercussió en la concepció a
l'hora d'elaborar els pressupostos, pel que significa de canvi de cultura en la gestió
econòmica de l'ajuntament en totes les seves àrees i que implica totes les persones de
l'ajuntament, des dels càrrecs polítics fins a l'últim dels treballadors, passant per tots
els responsables d'àrea. També és una reestructuració que pot durar força en el
temps, ja que tots els analistes consideren que és com s'hauria de gestionar
pressupostàriament l'economia de l'administració pública –per criteri de caixa- per no
tornar a caure en els errors del passat.
• En relació als ingressos:
Concretament, pel que fa als ingressos, cal destacar que amb el nou criteri de previsió
el descens dels ingressos corrents sobre els previstos inicialment en el pressupost
2012 suposa un 2%, tot i que si hi afegim l'increment que va representar l'obligatorietat
de compliment, per part del govern espanyol, de la pujada de l'IBI que es va aplicar a
partir del Decret 20/2011 de 31 de desembre, i que no es va contemplar en el
Pressupost pel 2012 aprovat el 15 de desembre, que va representar un increment
d'uns 333.000 euros i que va representar uns ingressos de 6.962.000 euros, significa
que el descens global representa gairebé un 8%.
En concret, els impostos directes del capítol 1 es mantenen respecte a l’any anterior,
tenint en compte, però, que de l’aplicació de l’increment del tipus de l’IBI urbana per
l’imperatiu del Govern espanyol, el padró actualment s’eleva a casi 3.000.000 d’euros
i, en canvi, de l’aplicació del criteri de recaptació de caixa la previsió pressupostada és
de 200.000 euros menys (2.800.000 euros).
També el capítol 3 regulador de les taxes, preus públics i altres ingressos disminueix
en un 7% com a conseqüència de l’aplicació del criteri de caixa, el que es tradueix en
un descens de 72.000 euros en les previsions.
Pel que fa a les transferències corrents, aquestes en termes globals es mantenen.
Finalment, la disminució dels ingressos patrimonials del capítol 5 es situa en el 23%
com a conseqüència de la disminució dels ingressos esperats en concepte de
reciclatge de runes i de valoritzacions energètiques.
Pel que fa als ingressos de capital, no s’ha previst cap ingrés. En cas de formalitzar-se
compromisos al llarg de l’any, el pressupost serà objecte de la corresponent
modificació. Tampoc es preveu la concertació de cap préstec en l’exercici.
• En relació a les despeses:
Pel que fa a la despesa, en general s’ha reduït en totes les regidories, exigint-los un
esforç de contenció i estalvi molt important.
La reducció per regidories no s’ha fet de forma arbitrària, ans al contrari, s’ha tingut en
compte el pes que cadascuna d’elles ha tingut respecte la totalitat en els pressupostos
dels darrers tres anys.
Així mateix, s’ha fet una classificació molt clara de la despesa tenint en compte quines
són disponibles o voluntàries i quines són de més obligat compliment.
Tenim, doncs, que les despeses de capítol 1 –personal- i les despeses financeres de
capítol 3 i 9 no permeten cap gran marge per la presa de decisions. Tenim també que
aquells que s’han considerat serveis centrals tampoc permeten la presa de decisions
polítiques a no ser que es realitzi un detallat i exhaustiu treball d’anàlisi, si bé ja en
aquest 2012, algunes d’aquestes aplicacions s’han analitzat en profunditat per tal
d’aplicar mesures d’estalvi importants. Finalment, on s’ha aplicat una major reducció
ha estat en la resta d’aplicacions gestionades per les regidories considerades
“reduïbles” en no atendre a serveis bàsics municipals.
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En concret, cal destacar que el capítol 1 de personal s’ha incrementat en un 1,5%
(37.000 euros) pels motius que més endavant exposaré, mentre que el capítol 2 per
béns i serveis s’ha reduït en un 12,2% (-331.000 euros), les transferències corrents
(capítol 4) s’han incrementat en un 48% (+235.000 euros) com a conseqüència del
canvi en la manera de gestionar alguns serveis, passant a realitzar-se per encàrrecs
de gestió a l’empresa municipal. Aquests eren un serveis corrents que, abans,
s’imputaven al capítol 2, com a pagament a concessions privades, i ara es paguen
com a transferències, amb el conseqüent estalvi de l’IVA d’aquestes operacions i dels
sobrecostos que implica la realització de serveis per gestió indirecta, tal i com es va
justificar en cadascun d’aquells expedients. Com es pot comprovar, la disminució del
capítol 2 ha estat de 331.000 euros i l'increment del 4 ha estat de 235.000 euros, el
que representa una reducció neta de 96.000 euros.
Dins d’aquest capítol 4 s’han previst 16.000 euros per l’atorgament de subvencions a
les entitats i associacions del poble, en règim de concurrència, que són 7.000 euros
més que en el pressupost inicial de l’any passat, tot i que és una xifra inferior a la que
finalment s’ha pogut atorgar a les entitats aquest any 2012, que ha estat de 20.000€, a
partir de l'increment que vàrem poder aplicar per la via de romanents.
Pel que fa a les despeses financeres, aquestes es redueixen en un 32,6%. Amb tot,
l’estalvi aconseguit en els capítols de despesa corrent s’eleva a més de 100.000 euros.
Malgrat aquesta situació de reducció de despeses, s’han mantingut, en la mesura del
possible i amb càrrec a les renúncies fetes per les restants regidories, els imports
destinats a cohesió social. S’han reduït, en canvi, els crèdits destinats a totes les altres
regidories. En aquest apartat també hem d’afegir que des de les regidories de
Participació i d’Economia també s’ha actuat en temes de cohesió social a l’aportar fons
per projectes socials destinats a la gent jove, en el cas de Participació, i a la creació de
llocs de treball per aquells vilatans que estiguin en situació de risc d’exclusió social, en
el cas d’Economia.
D’entre les mesures d’estalvi aplicades, destaco, a mode de resum, les encomanes de
gestió de serveis a favor de l’empresa municipal, la renegociació dels contractes de
serveis, també la no cobertura de les vacants de personal i la no reposició del personal
jubilat, l'ajust-reducció de les despeses en consumibles i manteniments, optimització
organitzativa dels recursos humans i materials, millora dels processos de negociació
de preus en contractes amb proveïdors, entre moltes altres mesures.
Amb tot, vull destacar que tot i el context econòmic complicat i totalment desfavorable,
fins ara no s’ha considerat en cap moment reduir la despesa dràsticament mitjançant
la suspensió o cancel·lació de serveis, fet que hem de considerar de forma totalment
positiva i un indicador de molt bona gestió per part de totes les àrees de l’Ajuntament,
incloent i destacant la tasca realitzada per part de tots els regidors de Govern.
Tot i així, i si la situació econòmica general a nivell nacional, estatal o internacional es
deteriora encara més, no podem deixar de contemplar aquesta mesura 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.
• Aspectes generals:
El pressupost 2012 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 6.421.698,50 euros, i l’estat
d’ingressos a la mateixa xifra. En conseqüència, el projecte no conté dèficit inicial i la
seva anivellació pot considerar-se normal, mitjançant els rendiments dels recursos
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ordinaris que integren la font contributiva d’aquest Ajuntament, sense haver-se previst
en un primer moment l’obtenció d’ingressos de capital ni financers.
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 més de 100.000,00 euros en el pressupost ordinari, el que
significa una reducció percentual del 2% respecte al pressupost anterior; però si tenim
en consideració quines podien haver estat les previsions de l’IBI per al 2012 a partir de
l’increment del Decret 20/2011, la reducció s’eleva a 430.000,00 (gairebé un 8%). Amb
tot, cal ser conscients que ja en el pressupost 2012 es va aconseguir reduir el
pressupost respecte a 2011 en un 3,5%, que representava una reducció de 230.000
euros. S’evidencia, doncs, l’enorme esforç de contenció i estalvi que hem hagut de fer
tots els regidors que des del primer moment en què vàrem formar l'actual Govern; un
esforç que s’ha de valorar especialment de forma molt positiva, atès que aquest treball
s’ha fet per poder realitzar una congelació general dels tributs municipals.
Pel que fa al grau de compliment del Pla d’Ajust aprovat pel Ple en data 30 de març
del 2012, val a dir que les previsions del Pressupost, tant l’estat d’ingressos com de
despeses, respecten les previsions recollides en aquell Pla ja que recullen uns imports
inferiors a aquells, tot obtenint una capacitat de finançament (775.587,00 euros)
superior a la que es va preveure (443.060,00 €).
Pel que respecte a l’empresa municipal, l’estat d’ingressos i de despeses, aprovat
inicialment pel Consell d’Administració el 30 d’octubre del 2012, s’eleva a 1.510.365,87
€ pel que fa a les despeses i 1.545.605,86 € pel que fa als ingressos, existint un
superàvit de 35.239,99 €, provinent de la gestió del cicle integral de l’aigua en més de
30.000,00 euros i, la resta, de la gestió de la deixalleria. Superàvit que s’haurà de
destinar a la millora de cadascun d’aquests serveis.
En la seva font d’ingressos, l’empresa municipal, preveu que poden cobrar de
l’Ajuntament fins a 37.773,98 euros per estudis i treballs que li han estat encarregats
des d’aquest consistori, per tal d’abaratir els costos que suposen determinats serveis
en la seva forma de prestació actual. Les seves previsions vénen marcades per les
actuacions i el finançament previst per la gestió del servei d’aigua i clavegueram que
ve prestant des del passat dia 1 d’octubre de 2011 i pels serveis de gestió de l’escola
bressol, deixalleria i neteja d’edificis municipals, així com per la reduïda actuació
prevista en l’àmbit urbanístic.
En la Memòria que acompanya el pressupost de la societat, s’exposa la seva situació
econòmica. Les noves fórmules de gestió que s’estan esbrinant i treballant i per la qual
fa preveure un horitzó encara més prometedor. Unes noves fórmules de gestió que ja
han començat a donar fruits durant el present exercici 2012 i que eviten que sigui el
Pressupost municipal qui implementi les desviacions pressupostàries d’aquesta
empresa, tal com havia passat en anys anteriors.
L’Estat de consolidació del Pressupost General, Ajuntament més empresa municipal,
implica una previsió de despeses per import de 7.485.265,37 euros i 7.520.505,36
euros pel que fa als ingressos, un cop practicats els corresponents ajustaments entre
els imports transferits entre l’Ajuntament i l’empresa municipal, per la part coincident
en import.
L’estat de despeses i d’ingressos del Pressupost municipal s’ha ajustat, d’una manera
general, al contingut de la legalitat vigent.
Tercer.- ALTRES MODIFICACIONS ESSENCIALS EN RELACIÓ AMB EL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI ANTERIOR.
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Les modificacions que en relació amb el pressupost de l’exercici anterior són:
-DESPESES DEL PERSONAL:
En general, el capítol 1 del pressupost municipal en matèria de personal pel 2013 s’ha
incrementat en un 1,5% respecte al Pressupost de l'any 2012, per la creació d’una
nova plaça d’enginyer per mig any i amb jornada reduïda, tal com s’explica més
endavant, arribant a una xifra de despesa màxima de 2.396.149,82 €.
Tot i això, s'ha de fer referència que, gràcies a les mesures d’estalvi aplicades durant
aquest any 2012, s’espera que aquesta no serà la xifra que realment acabarem pagant
per despeses de personal. Les mesures d’estalvi introduïdes, ja durant aquest any
2012, han produït una important diferència entre l’import pressupostat per a l’exercici
2012 i el realment pagat. Per aquest any 2012 es va pressupostar 2.358.000,00 euros
però realment acabarem pagant la xifra de 2.206.143,00 euros, el que significa una
reducció de 152.000,00 euros respecte a la xifra pressupostada. Una diferència que
també esperem aconseguir, sinó superar, durant aquest any 2013.
Aquesta diferència es produeix ja que els pressupostos no poden reflectir que una part
significativa de la plantilla està treballant amb jornada reduïda. Els pressupostos, pel
principi de prudència, han de reflectir el màxim que poden arribar a cobrar tots els
empleats segons la normativa vigent, independentment dels pactes als quals hagi
pogut arribar a tenir l’ajuntament amb ells, motivats bàsicament per circumstàncies
personals del treballador/a.
És tractaria d’allò que podríem anomenar el concepte d'“injustícia pressupostària”, ja
que, malgrat que, segons el criteri que ara estem aplicant de recaptació líquida, estem
contemplant uns ingressos mínims no podem fer el mateix amb les despeses, atès que
aquestes han de contemplar el màxim que es pot arribar a gastar i, mentre que en la
resta d'apartats pressupostaris podem ajustar els imports a allò que realment
acabarem pagant, pel que respecte a despeses de personal, tot i el gran treball que
s'ha fet per part del Gestor per reduir-les, s'ha de recollir els imports màxims establerts
legalment i en els respectius convenis per cada una de les categories que tenen els
treballadors.
És injust que els ingressos els estiguem reflectint per la seva xifra mínima, en un
exercici de responsabilitat i bona gestió, però que les despeses, especialment les de
personal, estiguem obligats a reflectir-les pel seu import màxim, motiu pel qual la
previsió de l’IBI urbana, després d’aplicar el criteri de caixa, s’ha incrementat en
130.000,00 €. Amb tot, es pot pensar que el tancament de l’exercici del 2013 serà amb
superàvit.
Continuant amb aquesta política de reducció de costos de personal per aquest any
2013 s’ha optat, novament, per la no cobertura de les vacants de personal i la no
reposició del personal jubilat.
D’acord amb l’establert en el projecte de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat
per al 2013, els salaris dels treballadors no s’han incrementat, amb excepció del seu
dret a percebre nous triennis.
Amb tot, la suma de les despeses salarials dels diferents grups de treballadors no ha
patit cap increment respecte al 2012, ans al contrari, s’han reduït en casi 15.900,00
euros.
Les variacions principals són:
a) Pel que fa al personal funcionari, es preveu la creació de la plaça d’enginyer que
ja havia estat prevista en anterior exercicis i que està prevista en la Relació de llocs de
treball de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, aprovada l’any 2006. Actualment aquest
servei el presta un professional extern amb una dedicació reduïda. Amb aquest
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mesura es pretén regularitzar una funció, la d’enginyer, que s’ha demostrat prou
necessària al llarg del temps, vist el continuat encadenament de contractes realitzats
any rere any d’aquest servei contractat.
Si bé l'art. 23 del projecte de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any
2013 determina que al llarg d'aquest proper exercici no es procedirà a la incorporació
de nou personal, sí que hi ha algunes excepcions definides en el mateix text legal, com
és el cas de: f) RESPECTE DE L'ASSESSORAMENT JURÍDIC I LA GESTIÓ I
CONTROL DE L'ASSIGNACIÓ EFICIENT DELS RECURSOS PÚBLICS.
A més, en el punt dos d'aquest mateix article es permet que, en casos excepcionals i
per cobrir necessitats urgents i inajornables en sectors prioritaris, o que afectin al
funcionament dels serveis públics essencials, es puguin nomenar nous funcionaris.
En el cas present, si bé fins ara part de les tasques d’enginyer s’han prestat com a
servei contractat extern, es considera essencial la seva alta en plantilla per dur a
terme, entre d’altres, el control, el seguiment i la valoració continuada de les
contractacions de serveis bàsics com són l’energia elèctrica i el gas, les de
manteniment tècnic, també la realització de tasques preventives necessàries per
l’assoliment d’un estalvi energètic constatable des del seguiment i control normatiu de
les instal·lacions i els equipaments municipals i les tasques d’informació, inspecció i
control de les activitats privades, com també desenvolupar les funcions reservades,
determinades en l'esmentada Relació de llocs de treball i en la Llei Reguladora de les
Bases de Règim local respecte del personal adscrit a la sotsescala de serveis
especials.
En concret s’ha previst la cobertura de la plaça a partir del segon semestre i amb una
dedicació del 50% de la jornada laboral.
També en relació als funcionaris s’ha previst la dotació del 100% de la plaça de tècnic
vinculat al departament d’Intervenció donada la necessitat de suport detectada en el
mateix, tant per la implantació de nous sistemes de control econòmic, especialment de
seguiment de costos, com per les noves obligacions atribuïdes al mateix per la Llei
Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en l’esmentada llei.
De forma general, s’espera un estalvi addicional en les previsions per totes aquelles
places que estan ocupades per persones que estan gaudint d’una reducció de la seva
jornada, actualment 5, com ja s'ha dit anteriorment.
• Pel que fa al personal laboral, es preveu no cobrir les places que han quedat
vacants al llarg del 2012, ni les que ja ho estaven amb anterioritat; en total 4 places de
la brigada. La qual cosa suposa un estalvi de més de 41.000,00 euros.
• Pel que fa al personal eventual, el sou del gerent s’ha reduït en gairebé un 18%
més la corresponent despesa de seguretat social, passant de 64.753,42 euros
previstos com a xifra màxima per aquest 2012 a 53.194, 80 euros per al 2013 i pel que
fa als imports destinats a assistència a reunions passen a tenir la naturalesa de
productivitat i únicament són meritables en el cas de desenvolupar aquests treballs a
sol·licitud de l’alcaldia.
Tot i això, hi ha un increment del capítol 1, despeses de personal, que ve marcat
especialment per l’increment de costos addicionals, en especial de la dotació
destinada a retribuir les perllongacions de jornada considerades imprescindibles en el
cos de la brigada municipal per garantir el correcte manteniment de la via pública i de
les instal·lacions municipals, sense necessitat d’haver d’incorporar personal addicional
i reduint al màxim el pagament d’hores extres, així també com per dotar de forma
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suficient les aplicacions destinades a retribuir-los aquests serveis extraordinaris i
també els de la policia municipal.
És posa de manifest que existeix la voluntat de crear una plaça de programador
informàtic, com a mostra d’una aposta clara per la implementació de les noves
tecnologies, però sense dotació per l’any 2013, ja que les previsions de futur per a la
plantilla de treballadors municipals contemplen la continuïtat en la política de reducció
de personal de caràcter estructural i perquè durant l’any 2013 s’iniciarà la
regularització de l’actual Relació de Llocs de Treball i una valoració dels llocs de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Per tant, la creació efectiva es farà en un futur proper,
un cop sigui valorada degudament la plaça.
Aquesta incorporació de futur haurà de garantir la màxima autosuficiència, la
prevenció, programació, implementació i manteniment dels sistemes informàtics de
present i de futur a fi i efecte de garantir la conversió de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
en una administració moderna, adaptada a una realitat tecnològica ben present,
millorant i simplificant els controls interns, per continuar reduint costos, i per oferir un
servei als vilatans millor, més ràpid i de més qualitat. En una aposta clara per continuar
el treball iniciat durant aquest mandat en la millora continuada de la gestió global
d'aquest ajuntament.
El nombre de places existents en l’Annex de Personal és de 75, si bé n’hi ha 10 de
vacants (4 laborals i 6 funcionaris). El que vol dir que, de forma efectiva, només estan
ocupats 65 llocs de treball. La resta estan vacants. I s'ha d'insistir en la diferència entre
la previsió de l’Annex i el nombre de treballadors real que té aquest ajuntament.
L’Annex de personal recull la totalitat de les places existents a l’ajuntament i que
configuren la Plantilla, amb la seva corresponent retribució salarial, i amb o sense
dotació al pressupost; i una cosa diferent és el número real de treballador que ocupen
aquests llocs que sí tenen dotació pressupostària. Actualment només tenim 65
treballadors, malgrat que existeixin 75 places creades. En aquest pressupost ens
havíem plantejat ajustar el nombre de llocs de treball a les necessitats reals d’aquest
Ajuntament, però després del Reial Decret 20/2011 de 31 de desembre, del govern
espanyol, que limita la contractació de nou personal a l’existent en aquesta relació de
llocs de treball, hem optat per mantenir la plantilla sense efectuar canvis a l'espera de
la regularització que efectuarem durant aquest any 2013, atès que haver-la reduït, i per
l'efecte d'aquest Reial Decret, es podia haver perjudicat el correcte funcionament
d'aquest Ajuntament i empitjorat de forma molt evident els serveis oferts als vilatans.
Finalment, l’aplicació destinada a formació del personal s’ha mantingut respecte al
2012, així com la destinada a fons social pel personal.
- DESPESES EN BÉNS I SERVEIS:
Les aplicacions destinades a manteniment de fotocopiadores i a compra de material
d’oficina no inventariable s’han reduït en més d’un 40%, i tenint en compte que s’estan
estudiant mesures d’estalvi, com per exemple l’implementació d’un sistema de control
individualitzat de còpies i impressions, la centralització de la realització de fotocòpies a
l’edifici principal de l’Ajuntament i la reducció d’impressores per departament, a més de
la revisió de l’actual sistema d’adquisió de maquinària d’aquest tipus, esperem que,
una vegada adoptades aquestes mesures és reflecteixi una reducció de la despesa
per al 2013, més gran en aquest concepte. També s’ha de dir que ha entrat en
funcionament l’aplicatiu que permet a tots els regidors i grups municipals accedir a la
informació dels plens de forma telemàtica. I que representa un estalvi d’uns 500,00 €.
També s’ha reduït l’aplicació destinada a la contractació de tècnics municipals en un
26%, tant pel fet principal de preveure que la figura de l’enginyer passi a ser personal
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de plantilla i deixi de ser personal extern contractat i per l’eliminació efectuada al llarg
del 2012 del contracte de serveis de delineació, així com la reducció d’honoraris del
servei d’arquitectura de planejament i el manteniment dels imports del contracte de
serveis de tècnic de medi ambient. Aquest estalvi s’ha quantificat en 27.000,00 €.
-APORTACIONS A GRUPS POLÍTICS I DIETES A CÀRRECS ELECTES:
Les aportacions als grups polítics es mantenen, amb la reducció del 25% que es va
aplicar al 2012. Els imports que s’abonen als càrrecs electes en concepte de dietes per
assistència a òrgans col·legiats també es mantenen en el seu import màxim mensual,
si bé el valor unitari de les assistències s’ha equiparat entre els membres del govern i
els de l’oposició. Sent aquesta també una millora important.
-INVERSIONS:
S’han previst aplicacions genèriques per realitzar petites inversió de reposició, i en la
destinada a l’adquisició de maquinària, s’ha previst la compra de dues màquines que
han de permetre millorar l’estalvi energètic a la sala municipal i a la sala d’exposicions
de la Rambla Francesc Macià 66.
El finançament d’aquestes inversions, atès que s’eleven sols a 8.00,000 euros, es farà
mitjançant els recursos ordinaris municipals.
Pel que fa a l’obra d’urbanització superficial de la Riera en el tram de la Rambla de
l’Eixample (voreres i calçada) i Rambla Francesc Macià (calçada), pressupostada
segons projecte en 1.539.807,90 €, i per la qual l’Ajuntament té atorgat un PUOSC de
650.000,00 euros amb un cofinançament de 889.807,90 €, en el pressupost inicial del
2013 no es preveu l’execució de la mateixa ja que s’estan contemplant diferents
fórmules de finançament i també s’està avaluant l’evolució de la situació econòmica
general. Per altra banda, una actuació d’aquesta envergadura i la repercussió que
acabarà tenint entre els vilatans i la seva afectació ens les seves economies
particulars no es pot obviar i s’ha de considerar quina és la seva opinió abans de
realitzar aquesta obra. En qualsevol cas aquesta obra, de fer-se, no es faria abans del
2014, per la qual cosa es demanaria una pròrroga.
- ENDEUTAMENT:
No es preveu recórrer a l’endeutament. Les possibles petites inversions, com s’ha dit,
es preveu que siguin finançades amb ingressos ordinaris.
-TRIBUTS:
Per la seva estimació, s’han tingut en compte les modificacions incorporades a les
ordenances fiscals per al 2013 i, com s’ha dit anteriorment, s’han realitzat les
previsions amb aproximació al criteri de caixa per millorar així la gestió de la tresoreria.
Un cop aplicat aquest criteri, pel que fa a la previsió de l’IBI urbana, aquesta s’ha
augmentat en uns 130.000,00 € per tal de recollir l’import que s’estima que pot no
executar-se de les previsions de despesa de capítol 1 de personal.
Quart.- 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.
Cinquè.- De nou i com l’any passat, i ja per acabar, m’agradaria destacar l’important
feina de contenció pressupostària que s’ha realitzat des de totes les regidories per
assumir la dràstica reducció d’ingressos que està patint la recaptació municipal.
Tot i que en aquest any també vull destacar la molt bona gestió que s’està duent a
terme des de totes les regidories, ja que sense aquesta bona gestió no seria possible
continuar en aquest treball de contenció pressupostària oferint gairebé tots els serveis
que demanden els vilatans i vilatanes d'Arenys de Munt.
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Totes les regidories han continuat el seu esforç d’austeritat i assumint aquesta situació
econòmica que estem patint. Un exercici d’austeritat que s’ha realitzat sense que afecti
als serveis que s’estan duent a terme. Tot aquest treball, dur, complex, silenciós,
amagat, que no surt a la llum pública, però que és molt important, ja que res
funcionaria correctament sense ell, és el reflex d’una important molt bona gestió del dia
a dia que s’està duent a terme per part de totes les persones implicades en totes les
àrees de l’Ajuntament i del Govern, ja sigui dels treballadors ja sigui dels polítics.
Sense aquesta bona gestió seria impossible que avui poguéssim estar explicant totes
les novetats, modificacions i nous plantejaments que es poden trobar en aquest
Pressupost pel 2013.
Una altra novetat de la qual no hem parlat i que és important destacar, per tot el que
implica d'excel·lent gestió, és que per primera vegada a la història recent del poble
d’Arenys de Munt, el pressupost es presenta per a la seva aprovació el mes de
novembre i la intenció, de cara a l’any vinent, és presentar-lo a l’octubre. Per tant, del
pressupost que es va presentar per a la seva aprovació l’any passat a aquest només
han passat onze mesos i de cara a l'any vinent també està previst que només tornin a
passar onze mesos. La reducció d'un mes en l'elaboració del pressupost, el que
vindria a ser la reducció de gairebé un 8,50% del temps per a la seva realització,
implica una important càrrega de treball per a totes les persones implicades en la seva
elaboració, especialment pel departament d'Intervenció. Als qual també els hi hem
d'agrair l'esforç i la dedicació necessàries per aconseguir aquestes fites. I en aquest
sentit vull recordar que només portem 18 mesos de mandat, però que aquest és ja el
tercer pressupost que presentem per a la seva aprovació, quan la norma ens indica
que tot just hauríem d'estar aprovant el segon pressupost. Portem una mitjana d’un
pressupost cada 6 mesos.
És també per aquest motiu que vull agrair l’enorme generositat amb què s’està
treballant des de totes les àrees i la implicació amb el poble de totes les persones
vinculades a aquestes àrees, no només dels regidors, com a responsables polítics de
totes elles, sinó també de tots els treballadors de l’Ajuntament, ja que aquest exercici
de bona gestió no es podria dur a terme sinó fos dedicant-hi molt d’esforç, molt de
treball, molta imaginació, molta cerca d’alternatives i moltes hores treballades i no
cobrades per poder continuar oferint el millor servei als vilatans d’Arenys de Munt.
Agraeixo, també, la solidaritat, la col·laboració i la comprensió, que ens estan oferint
de tots els arenyencs i arenyenques, ja que sense la seva implicació i complicitat no
hauria estat possible sortir-nos-en d'una situació tan complexa i complicada com la
que estem vivint i haver-la pogut resoldre d'una forma ràpida.
Aquesta implicació per part de la gent d'Arenys de Munt amb el projecte d'aquest
Govern ens permet començar a encarar i a preveure un futur diferent i millor. Un futur
que ja comencem a albirar millor, per les finances municipals, després d’un any i mig
de forta contenció. Entre el 2008 i el 2011 han passat 4 anys en què els ingressos de
l’Ajuntament han caigut en picat, passant de 8.864.512 euros a 6.004.453 euros, una
davallada de 2.860.059 euros, el que ve a ser una caiguda del 33%, per culpa de la
crisi. Però aquesta tendència a la baixa d’aquells 4 anys ara s’ha trencat, ja que per
aquest 2012 es preveu recaptar 6.453.139 euros, una xifra que esperem sigui superior
al 2013. És per aquest motiu per aquest increment i per totes les mesures d’estalvi que
hem introduït que comencem a ser optimistes en un futur millor.
Amb l’esforç, la paciència i la complicitat de tots vosaltres, de tots els vilatans d’Arenys
de Munt, ara ja podem començar a veure un raig de llum esperançador en aquest
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horitzó boirós. Després de la foscor sempre torna a sortir el sol i gràcies al treball i la
dedicació de tots podem aconseguir que s’avanci una mica més.
Esperem que aquest raig de llum pugui ser compartit per tots aquells veïns i veïnes i
per totes aquelles famílies que estan tenint dificultats, per tal que les seves situacions
particulars es resolguin el més aviat possible. Des de l’Ajuntament intentarem ajudarlos en tot el que estigui a les nostres mans, així com ho faríem de forma particular
solidaritzant-nos amb els nostres veïns, amics o familiars.”
A continuació llegeix a la proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals:
“Vist el projecte de Pressupost General de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per al 2013 i
atès el que disposen els articles 162 i següents del RDL 2/2004 pel que s’aprova el
text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL).
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.
Vista la Proposta i la Memòria de l’Alcalde-president de data 2 de novembre de 2012 i
vist l’informe emès per la interventora en la mateixa data.
Havent-se donat compliment al que determina la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i comprovat que s’han complert
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de despesa.
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 2.013
resumit per capítols i per cadascuna de les entitats que l’integren, és el següent:
INGRESSOS

EMPRESA
GUSAM SA

Capitol I - Impostos directes
Capitol II - Impostos indirectes
Capitol III - Taxes i altres ingressos
Capitol IV - Transferències corrents
Capitol V - Ingressos patrimonials
Capitol VI - Alienació d'inversions reals
Capitol VII - Transferències de capital
Capitol VIII - Actius financers
Capitol IX - Passius financers

3.465.895,84
44.056,80
977.005,55
1.831.130,31
103.610,00
-

Total Presssupost ingressos

6.421.698,50

1.545.605,86

AJUNTAMENT

EMPRESA
GUSAM SA
788.130,36
704.676,18
11.559,33
6.000,00
-

DESPESES

_____

AJUNTAMENT

Capitol - I - Despeses de personal
Capitol II - Despeses en béns corrents i serveis
Capitol III - Despeses financeres
Capitol IV- Transferències corrents
Capitol VI - Inversions reals
Capitol VII - Transferencies de capital
Capitol VIII - Actius financers
Capitol IX - Passius financers

2.396.149,82
2.381.535,48
103.190,00
718.225,30
7.800,00
814.797,90

Total pressupost despeses

6.421.698,50

1.061.865,78
440.799,00
42.941,08

1.510.365,87

TOTAL
3.465.895,84
44.056,80
2.038.871,33
2.271.929,31
146.551,08
7.967.304,36

TOTAL
3.184.280,18
3.086.211,66
114.749,33
724.225,30
7.800,00
814.797,90
7.932.064,37

que,

OPERACIONS
INTERNES

446.799,00

446.799,00

OPERACIONS
INTERNES

446.799,00

446.799,00

CONSOLIDAT
3.465.895,84
44.056,80
2.038.871,33
1.825.130,31
146.551,08
7.520.505,36

CONSOLIDAT
3.184.280,18
3.086.211,66
114.749,33
277.426,30
7.800,00
814.797,90
7.485.265,37
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Segon.- Aprovar els documents annexos a l’expedient.
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla al Pressupost i relacionada 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

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

A1
A2
C1
C2

2
2
1
1

2
1

Policia local
- Sergent
- Caporal
- Agents

C1
C2
C2

1
3
12

C2

1

E

2

2

GRUP

PLACES

VACANTS

4
7
5

3
1

Escala d'Administració Especial:

Manteniment

Educació

LABORALS
Brigada obres
- Oficial primera
- Oficial segona
- Peons
_____
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Benestar social
- Assistent social
- Treballadora familiar
- Educador social

2
1
1

1

Promoció econòmica
- Agent de Desenvolupament

1

1

Medi ambient
- Conserge Museu Fauna Vertebrada

1

PERSONAL DIRECTIU (GESTOR)

1

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 regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que tal i com ha comentat el Sr.
Alcalde estem en temps de crisi i fer el pressupost és una feina molt important; des
d’ERC han tingut un marge curt per fer una anàlisi acurada, ja que només han tingut
48 hores i enfocarà la seva intervenció a les propostes que han fet des del seu grup:
- En primer lloc, enfocar de forma definitiva la urbanització superficial de la Riera,
que és un tema complicat, però el Govern ha de tenir clar què ha de fer; hi ha
un projecte de sis milions del qual s’ha executat una part i queda molt per fer i
és una prioritat que s’ha de tractar amb rigorositat. Per tot això han demanat
que s’encari el tema i s’executi l’obra i s’ofereixen a col·laborar en tots els
expedients i estudiar totes les alternatives de finançament. En el tema
inversions, hi ha un PUOSC de 650.000,00 euros i l’obra s’haurà d’adjudicar
abans de final d’any i no deixar-ho pel proper exercici 2014.
- En segon lloc, del pressupost ha desaparegut el clavegueram, que s’ha inclòs
en el subministrament d’aigua; també la quota de CONGIAC s’ha traslladat a
GUSAM, que fa la gestió del cicle integral de l’aigua.
- Una tercera proposta, a la qual s’ha donat compliment parcial, és la fotografia
de GUSAM dels propers quatre anys, però el que no s’ha fet és el PAIF.
Aquesta fotografia de futur hauria de contemplar l’equilibri financer i això, en
teoria, sembla que s’aconsegueix.
- Una quarta proposta que han fet arribar al Govern és la renovació de
l’enllumenat, l’alcalde ha parlat d’això en el punt anterior, però ells estan
elaborant una proposta de renovació de l’enllumenat en la línia del que
comenta el Govern.
- Una cinquena proposta és que es faci una previsió de quatre anys vista de la
_____
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gestió del pressupost municipal i el Govern hauria d’aclarir quin és el pla de
govern municipal, ja que això va lligat al que es vol fer a la Riera.
- Una sisena proposta és elaborar un pla d’estalvi energètic, tal com es fa en
altres serveis, i voldrien saber en quin sentit han d’anar aquestes mesures i
voldrien conèixer en què treballa el Govern.
- Una setena proposta que sí han vist satisfeta és la millora en la transparència,
ja que en la base 52 diu que es farà un informe trimestral de seguiment del
pressupost.
- Una vuitena proposta, que és l’últim any que faran, és la constitució de la mesa
local anticrisi, que es va votar la seva constitució per unanimitat del Ple i que
mai s’ha portat a terme.
- Una novena qüestió és la manca de temps en l’examen del pressupost. No es
pot revisar en 48 hores. Consideren que han de tenir els pressupostos 15 dies
abans de portar-los al Ple.
- Una desena proposta ha estat la publicació dels pressupost municipals en el
web municipal; actualment s’estan posant informacions sobre mòbils, estat de
tresoreria..., però el pressupost presenta modificacions de crèdits i el
pressupost que es publiqui s’hauria d’actualitzar amb cadascuna d’aquestes
modificacions.
- Una onzena proposta, que ja es va tractar l’any passat, va ser el sou del
gerent. Entenien que, en un poble de 8.500 habitants i amb 5 milions de
pressupost, calia que es retallés aquest sou en un 20%, això s’ha satisfet
parcialment ja que l’Alcalde ha parlat de la retallada, però voldrien saber quina
és la productivitat que pot cobrar.
- Una dotzena part és la retallada que s’ha fet en alguns serveis i la filosofia de
no perjudicar alguns conceptes com educació, benestar social... i això sí ho
han vist.
A continuació, diu que voldrien que els expliquessin alguns conceptes que no han vist,
com ara, continua havent-hi poda? Què és la comunicació institucional? La dotació de
telefonia de les dependències municipals és de 12.000,00 euros, quan al 2012 era
més del doble i es pregunta a què es deu la retallada? Finalment, sobre la recollida de
residus porta a porta està dotada en 450.000,00 euros i voldrien saber a què
correspon.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Avui l’equip de
Govern ens presenten la seva proposta de pressupostos per al 2013.
Tenint en compte que he disposat de la informació d’aquest punt de l’ordre del dia des
d’aquest dilluns passat a la tarda i que va ser complementada amb més informació
dimarts al matí, no he disposat de tant de temps com l’equip de Govern per formar-me
una opinió exhaustiva sobre la proposta que ens presenten i atès que és un tema
complex i de màxima importància per al nostres vilatans perquè condicionaran l’acció
del govern durant el 2013, he escric la meva intervenció, per no equivocar-me.
Abans de centrar-me en el projecte de pressupostos de la CUP i CiU, deixin-me que
els faci una reflexió prèvia.
En les societats occidentals que s’han dotat d’institucions democràtiques, des de
sempre han dividit els poders en tres, el legislatiu, l’executiu i el judicial, no
descobreixo res.
Ara bé, dins d’aquesta lògica, el poder legislatiu, que és el representant directe de la
sobirania popular, és qui té encomanades les funcions més importants de l’Estat, de la
_____
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nació, de la comunitat autònoma, de la regió, del poble, de l’àmbit territorial que vostès
vulguin. Entre aquestes funcions hi ha la d’aprovar els pressupostos, és a dir, la
previsió d’ingressos, i el sostre de despeses, que orientaran i permetran al poder
executiu dur a terme les polítiques acordades prèviament. Sí, ho dic bé, prèviament.
En el Congrés de Diputats, en el Parlament de Catalunya, en el Parlament Escocès o
en el Parlament de Flandes, abans de debatre i aprovar els pressupostos de l’any
vinent, discuteixen sobre l’estat actual del país i plantegen les prioritats de futur, ja
sigui en el debat sobre l’estat de la nació, o de política general o de com vostès li
vulguin dir. Aquest debat normalment es celebra a principis d’estiu, quan al govern ja li
han passat les propostes de despesa des dels ministeris o conselleries per a l’any
següent.
I jo em pregunto si el grup municipal de la CUP (poder executiu del municipi
conjuntament amb CiU), si sovint ens parlen de democràcia i transparència, i de
complir amb els terminis de la llei, perquè no convoca una sessió plenària per debatre
sobre l’estat del poble a principis d’estiu per a què tots els grups municipals podem fer
balanç de la gestió municipal i acordar, si és possible, les prioritats de futur.
Així, l’equip de Govern disposaria de tot l’estiu per preparar les ordenances fiscals i la
proposta de pressupost, ajustant-se al mandat del ple (poder legislatiu del municipi).
Vostès que volen ser pioners i que tenen tot el dret a ser-ho, i que en moltes coses ho
són, estaria bé que augmentessin la qualitat democràtica d’aquesta corporació deixant
que els grups que exercim l’oposició puguem manifestar, en un debat monogràfic, les
nostres propostes a tenir en compte en el pressupost municipal.
O és que més enllà de les paraules amables prefereixen ignorar a tots els votants del
PSC i de la resta de partits polítics que estem a l’oposició? Amb els fets demostren la
importància que donen a la nostra tasca com a oposició. Exercir la majoria, en
democràcia, significa prendre les decisions havent escoltat les minories.
Una majoria no els dóna dret a fer invisibles a la resta de representants escollits
democràticament i a fer i desfer sense tenir-los en compte ni informar-los.
L’emplacem Sr. Alcalde, el PSC l’emplaça, perquè l’any vinent ens convoqui a un ple
de política general que permeti que els pressupostos del 2014 puguin estar més
consensuats, o si més no més debatuts.
Més debatuts, en el sentit, que no és admissible, en cap cas, ja que en la resta de
poders legislatius de l’estat tenen un interval de temps suficient entre la presentació de
la proposta de pressupostos i la seva aprovació, per a què puguin presentar esmenes,
si és el cas. Nosaltres demanaríem a l’equip de govern que en futures ocasions no ens
deixin 3 dies per estudiar, analitzar i proposar alternatives a la seva proposta de
pressupostos, tampoc dos mesos, com a l’Estat, però si un temps prudencial i
adequat. I probablement, vostè em sortirà en què fins la setmana passada no l’han
enllestit, i que així que l’han tingut ens l’han passat, però calia aprovar-lo avui? No
podien haver convocat el ple per a la setmana vinent, i deixar-nos set dies més per
estudiar els pressupostos i oferir alternatives? Vostès han tingut des de l’1 de maig per
fixar la seva posició en aquest ple, i nosaltres 3 dies. No els sembla una mica
desproporcionat?
Vostè sap perfectament que vaig demanar mitjançant instància a data 5 d’octubre la
informació sobre l’estat d’execució del Pressupost del 2012, tant d’ingressos com de
despeses. No l’he rebut.
I l’explicació que se m’ha donat és que vostès tampoc no la tenen, que per allò de no
tenir un programa que els faci la comptabilitat analítica doncs que no disposaven
d’aquesta informació. Senzillament no és veritat.
_____
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Vostès mateixos han necessitat aquesta informació per confeccionar els pressupostos
del 2013, l’Estat del Pressupost el coneixien perfectament i per tant, només era qüestió
de voluntat de passar-me-la o no fer-ho.
D’això es diu no transparència i una mica abús de poder.
D’altra banda, dir-los sobre el procés de participació dels Pressupostos que sota el
nostre punt de vista ha estat una exhibició d’allò que vostès volien fer, però res més. El
dia que suposadament s’havia de votar les propostes dels vilatans i grups polítics no
es va votar res de res.
Passo a la proposta de pressupostos. Ens sembla molt bé que el Sr. Alcalde ens
pretengui fer veure, que l’aposta cap a un pressupost de tresoreria és idea seva, però
no ens vengui coses que no són, vostè presenta un pressupost de tresoreria perquè
les normes l’obliguen i així es posa de manifest en l’informe de la Sra. Interventora.
Per cert, vull felicitar a la Sra. Interventora per l’esforç que l’hi deu haver suposat
elaborar aquesta proposta de pressupost, i el rigor tècnic que es desprèn en termes
generals dels documents que integren el pressupost. Sort en té l’equip de govern, i el
poble, del seu assessorament. Per tant, des d’un punt de vista formal, nosaltres no
tenim res a dir, i des del punt de vista tècnic estem totalment d’acord amb l’interventora
municipal.
Ara bé, des del punt de vista material no podem opinar, no hem tingut temps suficient
per estudiar la proposta de l’equip de govern, així que és difícil posicionar-nos sobre
aquest pressupost, és la seva proposta, no la nostra, perquè, i repeteixo, no hem tingut
temps per estudiar-lo i formular les nostres valoracions, que en tot cas, ens reservarem
en forma d’al·legacions, a l’aprovació inicial del pressupost, si és el cas.
Per altra banda, discrepar amb una afirmació de la memòria del Sr. Alcalde. L’empresa
municipal no és un gran estalvi per a les arques municipals.
Encara no hem vist a la realitat els beneficis, la gestió de l’aigua no està consolidada i
els serveis de l’escola bressol i neteja dels edificis municipals són massa recents per
tenir el balanç real.
Si els serveis els prestés directament l’Ajuntament com un servei més o com una
organització especial sense personalitat jurídica diferenciada tal com preveu els
articles 192 a 198 del ROAS ens estalviarem els costos de gestió que impliquen un
CIF diferenciat.
El que passa es que amb l’empresa GUSAM no cal aplicar la normativa de funció
pública per a la contractació de personal laboral, amb la qual cosa poden actuar com
una entitat, d’una forma lliure i contractar com una empresa privada.
Formalment aquest pressupost té coses bones, com ja hem esmentat.
Cal dir que veiem molt correcte el fet que trimestralment es pugui saber l’Estat
d’Execució. Llavors esperem que no hi hagi cap problema per obtenir aquesta
informació.
Evidentment valorem positivament els esforços en la contenció de la despesa. Hem
passat de 7.738.941,92 € del 2012 a 6.421.698,50 €. Però encara tenim un forat negre
anomenat deute financer que és més alt del desitjable.
Estudiarem si la rebaixa del 18 % del sou del gerent és el que correspon segons els
temps de crisi que vivim.
Tenim, al nostre entendre, coses no tant bones com a priori l’empresa GUSAM, però
sobretot la ignorància sobre el contingut de forma específica i acurada per manca de
temps el qual no ens permet formar-nos una opinió raonada.
Si volen un vot positiu en futures ocasions se l’hauran de treballar, amb coherència, no
només amb bones paraules i mitges veritats.”
_____
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El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que el seu grup sap que aquests
pressupostos del 2013 seran ajustats als temps actuals, també tenim en compte
l’augment de la morositat i les conseqüències que això produeix. Com també els
ingressos, impostos directes i indirectes, i taxes, i com s’ha fet la previsió de
recaptació. Trobo coherent el procediment de recaptació de l’impost de vehicles de
tracció mecànica, les plusvàlues, l’impost sobre construccions d’obres, com d’altres
tributs. En l’apartat de despeses corrents, tot depèn de si es segueix el mateix patró o
no. Hem de ser prudents en la devolució de bestretes rebudes en anys anteriors.
També tenim en compte que no està previst el PUOSC per la urbanització de la riera i
de com es faria en termes generals. Per part del nostre grup, aquest és un projecte
molt important a dur a terme i, per no dir, prioritari. Trobem que s’hauria d’haver donat
un marge en l’apartat de despeses de personal, per si s’hagués de cobrir una plaça en
cas de necessitat. A l’apartat de despeses financeres és normal que es rebaixi
l’endeutament, si es van pagant els venciments. Tot i així, veiem baixos apartats que
no sabem realment si es compliran, per la situació econòmica actual. I hem de ser, en
alguns casos, més flexibles, en d’altres, no tant. Per tot el que s’ha exposat, diu que
s’abstindran.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que el pressupost d’enguany torna a
ser un pressupost restrictiu i fet en aquest entorn de crisi que també minven i molt els
ingressos municipals. Diu que no és el pressupost que els agradaria aprovar, però les
necessitats i accions són moltes però el pressupost té els ingressos que té. Un
pressupost que s’ha fet en aquest entorn per adaptar l’estructura als nous temps. Fent
un replantejament on cada regidoria ha pogut distribuir de nou el seu pressupost sobre
les càrregues fixes, sense les càrregues fixes i a vegades comunes com pot ser
personal, energia, etc. Una nova estructura que permet un seguiment millor del
pressupost i per tant de la seva gestió. Volem destacar, des de CIU, el gran esforç fet
per tots els regidors i regidores per fer aquest pressupost, per tornar a reduir el que ja
s’ha reduït. Així com la implicació del personal en aquesta realització. El pes de la
Regidoria de Cohesió Social creix del 8 a l’11 %, i que l’acció transversal amb Joventut
i Cultura es dóna una bona cobertura a les necessitats creixents de la població.
L’esforç per distribuir la despesa de la Regidoria de Seguretat i Prevenció per poder
donar un bon servei; l’aposta de nou per l’oficina d’habitatge i la novetat d’una dotació
per l’execució subsidiària per poder aplicar l’Ordenança de Paisatge Urbà a gestió
urbanística. També destacar que la GUSAM ja té un pressupost que la porta a una
estabilitat i suficiència financera. Tenim només enguany una aportació per fer els
estudis demanats per l’ajuntament. Però el que és l’estructura i les activitats de
GUSAM i Aigües Arenys s’ha arribat al seu autofinançament i això implica un doble
estalvi, per l’ajuntament, per un cantó, no ha de fer aportacions i per l’altre
aconsegueix rebaixar l’estalvi en els serveis. És un pressupost auster, que dóna
resposta a les necessitats de la població, generar activitat econòmica, poder donar
serveis i no haver de generar ni deute ni dèficit. El vot de CIU al pressupost serà
afirmatiu.
La regidora Sra. Vázquez, en nom de la CUP, diu textualment: “Des de l’assemblea de
la CUP volem destacar la feina portada a terme en la realització d’aquest pressupost
2013.
_____
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Som conscients que en aquests moments d’una important crisi econòmica és molt
complicat poder tirar endavant les diferents àrees i regidories intentant retallar al
màxim totes les seves despeses sense que es vegin afectats els serveis bàsics.
Per tot això, volíem destacar alguns canvis importants que es donen en aquest
pressupost.
El primer canvi recau en l’estructura del pressupost. Aquesta nova estructura permet
ser adaptada als diferents escenaris que es puguin donar en els diferents mandats. A
més, està pensada per a poder fer un seguiment molt més profund en el temps de
cada una de les àrees que conformen el pressupost i d’aquesta manera poder
analitzar-les i millorar-ne la seva gestió. Per tant, serà més fàcil detectar despeses
innecessàries o ajustar-ne d’altres.
El segon canvi important a destacar seria que aquest pressupost s’ha elaborat en base
a un criteri de recaptació de caixa, més que no pas en un criteri de liquidacions
generades a partir de drets reconeguts. Per tant, es preveuen les despeses en funció
del que es preveu cobrar. Aquest criteri fa que el pressupost sigui més restrictiu i això
ha suposat un major esforç per part de tots, regidors, tècnics i treballadors.
Destacar també la reducció que hi ha hagut del deute, una reducció que ha suposat
molts esforços i diverses retallades que s’han hagut d’assumir però que creiem que ha
estat en clau positiva ja que per tots és important reduir aquest deute.
I per acabar, volem ressaltar que a nivell polític s'han volgut potenciar les polítiques
socials, on incloem joventut, i culturals, així com la promoció econòmica. No
necessàriament en detriment de les altres però sí reconeixent que en els moments
actuals ni la cultura ni la gent ni la promoció econòmica es poden deixar de banda. Per
això les àrees de cultura, benestar social i economia no veuen tan retallades les seves
quantitats.
És bo creure en la cultura i creure en la gent, per això considerem que cal seguir
incentivant-les i promocionar-les.
La cultura en base a què una societat que estigui més formada serà, òbviament, més
competent. També és bo creure en el benestar social perquè en un model de societat
on el capital segueix manant i les diferències entre els que poden molt i els que cada
vegada poden menys cada vegada són més grans, per tant des de l’administració cal
vetllar per protegir els sectors més desfavorits.
I la promoció econòmica ens permetrà activar la generació de llocs de treball, el reforç
dels comerços i en general l’activació dels recursos econòmics tan necessaris pels
vilatans d’Arenys de Munt.
Mai és fàcil reduir, mai és fàcil retallar i governar en moments en què bàsicament
només pots fer això és dur. Per un polític és molt més fàcil decidir on invertir que
decidir on retallar.
Creiem però que cal fer-ho, bo i així s'ha fet amb el màxim de responsabilitat i sobretot
amb molt respecte vers aquells que més mancances tenen.
No és dolent fer polítiques d'austeritat, l'austeritat és un valor a recuperar. Potser sí
que és moment d'entendre que malbaratar i malgastar no és pertinent.
Als polítics se'ls demana responsabilitat i capacitat de prendre decisions. Aquests
pressupostos demostren que així s'ha fet.”
El Sr. Alcalde agraeix els vots positius, també l’abstenció del PP i, sobretot, les
aportacions del grup ERC al llarg del procediment de participació ciutadana. Diu que
han fet un esforç important per poder-les incorporar, excepte en el tema de la Riera,
que ha estat impossible, ja que no hi ha diners. També vol respondre a algunes de les
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preguntes que s’han plantejat; primer diu que estem en una situació de crisi important,
i fins que no s’estabilitzi serà difícil plantejar-se opcions de futur. El fet que s’hagi
començar a remuntar no és suficient, ja que encara poden venir retallades importants i
això no es pot preveure i un projecte de futur a gran termini podria ser que no es
complís. L’Ajuntament ja va aprovar el 30 de març un pla d’ajustament i aquesta és la
línia a seguir. Potser, amb el temps, també es podria fer un pla d’estalvi, però ara les
circumstàncies són les que són. Han demanat que la documentació del pressupost
estigués 15 dies abans i això és correcte, el problema és que ell també va conèixer les
xifres a les comissions informatives i el problema és que el pressupost s’ha volgut
avançar per a què en el futur tinguem més temps per estudiar el pressupost, però els
temps s’estan ajustant i recorda que el dia que va fer la presentació pública, que la
portava en un USB, ell la veia al mateix temps que la resta de persones que hi havia.
Per tant, no hi ha hagut cap voluntat de no tenir la informació en el temps adequat i
s’està treballant en la línia que es demana i això requereix un temps d’adaptar-s’hi tots
plegats; segurament, en el futur ,es podrà parlar d’un pressupost més consensuat,
però recorda que aquest any s’ha escurçat un mes, amb els problemes que això
comporta.
Respecte a esports i a ensenyament, els hi hagués agradat mantenir les quantitats,
però recorda que en esport encara es paga el camp de futbol i el nou pavelló, també
s’ha de fer el manteniment i això, malgrat no estar a les partides d’esport, xucla de la
bossa general i s’emporta una gran part dels ingressos municipals.
Per la poda hi ha 50.000,00 euros.
Respecte a comunicacions institucionals, s’ha posat la partida perquè molta gent
demana informació de l’Ajuntament i no té Internet, per això s’intenta que puguin
accedir des del carrer.
Respecte a la telefonia fixa que hi havia 31.400,00 i ara 12.600,00, ell ha de dir que hi
ha un increment, i explica que Telefònica, durant un temps, no va facturar i desprès va
entrar totes les factures de cop, això s’ha pagat durant el 2012 i ara ja s’ajusta a la
despesa real.
Finalment, respecte a la recollida de residus les partides s’han passat a administració
central, s’han ajustat als contractes signats i els regidors no poden disposar de les
aplicacions, però es treballa per rebaixar les quantitats.
La productivitat del gerent és com la de tots els treballadors: si hi ha productiva,
cobren, si no n’hi ha, no cobren; ara com ara, s’ha liquidat productivitat d’anys
anteriors i hi ha una partida. El sou són 53.000,00 euros i el d’abans era el mateix que
tenia a GUSAM, però ara s’ha negociat a la baixa.
El regidor Sr. Sánchez dóna les gràcies per les respostes i valoren la reducció del 18%
en el sou del gerent i això s’aproxima al que van demanar. Està d’acord en què degut
al moment és molt difícil valorar i fer previsions de futur, però hi ha economistes que
ho fan i s’ha de dedicar un temps a pensar i preveure diferents escenaris. Respecte al
pla d’estalvi, proposen fer una auditoria de comunicacions municipals per estalviar,
malgrat que les despeses de l’Ajuntament no són elevades.
Estan d’acord amb la regidora Sra. Castillo en què s’ha de creure en la participació i
que si s’ofereix votar, la gent ha de poder votar i el que farien és reglamentar el tema i
informar de les regles del joc, que no aparenti una qüestió marketing, sinó una manera
de compartir propostes per la gestió municipal.
El Sr. Alcalde diu que en la reunió de participació es van escoltar propostes, com fer
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un butlletí de gent gran, que hi hagués partida per l’agermanament, s’han contemplat
propostes del grup ERC, segur que el model es pot millorar, però la voluntat és anar
incorporat propostes.
El regidor Sr. Sánchez diu que s’abstindran.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde D’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i les regidores Na Jèssica Flores i Travesa i N’Elena Navarro i Sanchís, dels
grups CUP i CIU; i cinc abstencions dels regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger,
N’Antònia Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps, En Ramon Planas i Freixas i
N’Àngels Castillo i Campos, dels grups ERC, PP i PSC.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
8/12.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta:
“Vist que en data 31/08/12 la Comissió de valoració de les subvencions a atorgar a les
entitats en el present exercici va preveure l’existència d’un sobrant de 4.050,00 euros
en l’aplicació destinada al foment de l’activitat econòmica, al haver-se presentat una
sola entitat, i que aquest import es repartiria proporcionalment entre la resta
d’aplicacions destinades a subvencions.
Vista també la proposta de data 2/11/12 per la que el regidor de Participació, instructor
de l’expedient d’atorgament de subvencions, dóna trasllat a la Junta de Govern Local
de les puntuacions i dels imports a atorgar a les diferents entitats.
Vist que es fa necessari traspassar, mitjançant suplements finançats amb baixa, el
crèdit sobrant a les altres regidories per tal de poder atorgar les subvencions d’acord
amb les valoracions efectuades per la Comissió.
Vista la Providència d’Alcaldia de 2 de novembre de 2012 i els informes emesos per la
Intervenció en la mateixa data, i vist el que disposen els articles 177 i ss. del TRHL, i
els articles 35 i ss. del RD.500/1990, i l’article 8 de les Bases del Pressupost vigent.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acord:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 08/12, per un total de 4.050,00
euros, segons el següent detall:
AUGMENT

FINANÇAMENT

SUPLEMENT DE CREDIT:
corrent:
11
16
15

_____

330
231
342

48000
48002
48000

SUBVENCIONS A ENTITATS DE FOMENT CULTURAL
SUBVENCIONS A ENTITATS DE CAIRE SOCIAL
SUBVENCIONS A ENTITATS FOMENT DE L'ESPORT

2.450,71 €
1.008,56 €
590,73 €
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2
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FONT DE FINANÇAMENT:
Baixa:
corrent:
25

430

48000

SUBVENCIONS A ENTITATS PEL FOMENT ECONÒMIC

4.050,00 €
4.050,00 €

4.050,00 €

Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del
TRHL de forma que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no
hi ha reclamació contra la mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació
definitiva.”
El Sr. Alcalde diu que hauria d’haver anat a la modificació del mes passat però per un
error administratiu no es va poder incorporar.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que desprès d’analitzar la proposta de
modificació de crèdits, aquesta s’ajusta a la legalitat i hi votaran a favor.
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que és un tema de caràcter tècnic i
que ERC s’abstindrà.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit 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, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís i En
Ramon Planas i Freixas, dels grups CUP, CIU i PP; i quatre abstencions dels regidors
Na Marta de la Iglesia i Formatger, N’Antònia Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps
i N’Àngels Castillo i Campos, dels grups ERC i PSC.
8. PROPOSTA DE TRASLLAT A GUSAM SA DEL PRÉSTEC CONCEDIT
SEGONS EL RDL 2/2012.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Vist que en aplicació del RD Llei 4/2012, de 24 de febrer, l’Ajuntament d’Arenys de
Munt en data 24/05/2012 ha formalitzat un préstec de 240.437,30 € amb el Fons
estatal creat a l’efecte pel RD Llei 7/2012, amb la finalitat de fer front al pagament a
proveïdors de les factures anteriors al 31/12/2011 i encara pendents d’abonar.
Vist que part de les factures pendents de pagament, un import de 102.456,00 €,
corresponen a deutes de l’empresa municipal GUSAM amb els seus proveïdors.
Atès que d’acord amb la Providència d’Alcaldia de 2 de novembre, es considera oportú
traslladar, en les mateixes condicions en què es va signar, la part del préstec que
correspon a la societat per tal de què sigui aquesta qui faci front al pagament del
capital i interessos a retornar, alhora que li permetrà comptabilitzar el pagament ja
efectuat als seus proveïdors inclosos en l’esmentat sistema de pagament.
_____
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Vist que les condicions del préstec es resumeixen en:
Import del préstec:
Termini:
Garanties:
Tipus d’interès i
venciments:
Amortitzacions:
Comissions:

102.456,00 €
Màxim 10 anys (fins el 05/06/2022). Inclosos 2 anys de carència
EURIBOR + diferencial (que reflectirà el cost de finançament del Tresor
Públic, incrementant en un marge màxim del 115+30 punts bàsics)
Venciments trimestrals
Trimestrals
-

I vist, finalment, l’informe 83/12 emès per la Intervenció municipal.
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar la concessió d’un préstec de 102.456,00 € a favor de l’empresa
municipal GESTIÓ URBANISTICA I SERVEIS ARENYS DE MUNT SA, en les
condicions que figuren en la minuta del contracte que s’adjunta amb tots els efectes,
per tal de traslladar-li la part que li correspon del préstec regulat pel RD Llei 4/2012 i
destinat al pagament a proveïdors.
Segon.- Facultar a l’Alcade-president per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per dur a terme l’acord anteriorment aprovat.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’empresa municipal GUSAM SA i a la Intervenció
i Tresoreria municipals als efectes oportuns.”
El Sr. Alcalde diu que és una proposta de caràcter tècnic. L’Ajuntament va demanar
aquest crèdit i una part corresponia a GUSAM i ara se’ls ha de traslladar.
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que és una proposta de caràcter
tècnic i que s’abstindran.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que s’abstindrà.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set 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, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i les regidores Na Jèssica Flores i Travesa i N’Elena Navarro i Sanchís, dels
grups CUP i CIU; i cinc abstencions dels regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger,
N’Antònia Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps, En Ramon Planas i Freixas i
N’Àngels Castillo i Campos, dels grups ERC, PP i PSC.
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE
SUBVENCIONS PER L’ANY 2013.
El regidor delegat de Participació, Sr. Galceran, diu textualment: “Un any més i amb la
voluntat d’anar consolidant el nou sistema d’atorgament de subvencions ens disposem
avui a aprovar les bases especifiques que regiran aquesta demanda durant el 2013.
_____
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La posada en marxa d’aquest nou sistema, ja explicat diverses vegades, pretén ser
més just i transparent que el que s’havia utilitzat fins ara.
Just en quan a què l’atorgament es fa en base a una comissió experta i heterogènia
on tothom hi pot opinar amb el seus criteris i posar-los després d’acord. A més
d’aquesta comissió experta, la gent d’Arenys de Munt hi pot dir la seva en la votació
popular, ja explicada en aquest ple en altres ocasions. Aquesta formula permet a les
entitats que puguin exposar els seus projectes i a aquests ser valorats pel públic i així
implicar no només polítics o tècnics sinó vilatans i vilatanes que amb els seus vots
poden decidir quin projecte es prioritzi respecte als altres.
Transparent en quan a què la comissió és formada per tècnics especialitzats en cada
àmbit, polítics del govern vinculats també a l’àmbit, membres de l’oposició i arenyencs
rellevants del poble que amb la seva opinió poden acabar d’ajustar el resultat.
Entenem que cal temps per comprendre’n la mecànica i assimilar les normes d’aquest
nou sistema, davant de qualsevol canvi cal una adaptació, però per minimitzar les
dificultats hem treballat en nous formularis que facilitin molt més a les entitats les
sol·licituds. Remarcar al mateix temps que es farà un curs per aquestes entitats per
ensenyar-ho a fer de forma més ajustada a la nova formula de sol·licituds per
atorgament.
Bo i així, estem convençuts que aquest nova formula per atorgar les subvencions es
convertirà en un sistema acceptat per tothom i valorat al mateix temps. De fet, ja hi ha
hagut ajuntaments que s’han interessat per conèixer el funcionament d’aquest sistema
i n’han ressaltat les virtuts.
Una altra de les característiques que fan que aquest sistema sigui superador de
l’anterior és el fet que no es dóna la subvenció a l’entitat en el seu global, es dóna la
subvenció als projectes que presenta aquesta entitat. I aquí és on pren importància el
què farem avui. El fet d’aprovar les bases especifiques. Les bases especifiques es
refan cada any i es farceixen del contingut d’allò que es considera que s’ha de
potenciar aquell any o d’aquelles mancances detectades. Així doncs, i per posar un
exemple de l’àmbit esportiu, si en les bases especifiques d’esports es valorava el
2012 amb una puntuació més elevada el criteri per potenciar l’esport de base o
difondre el nom d’Arenys de Munt, les bases especifiques d’esports d’aquest 2013
potenciaran més l’esforç en l’estalvi energètic que faci l’entitat o la vinculació dels
projectes d’aquesta entitat en la celebració de la Capitalitat de la Sardana. Així doncs,
la flexibilitat de les bases enriqueixen la idea i s’ajusten a les necessitats conjunturals
de cada moment.“
A continuació llegeix la proposta de la Comissió Informativa:
“Havent-se redactat les bases específiques de subvencions en règim de concurrència
competitiva de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a l’any 2013.
Vist que en aquestes bases es dóna compliment a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General del Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, així com
a les bases generals aprovades pel Ple de data 8/03/12.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions en règim de
concurrència competitiva dels àmbits social, esportiu, cultural i econòmic per a l’any
2013, segons el text que figura com annex a l’expedient.
Segon.- Sotmetre a informació pública les bases específiques, mitjançant anunci que
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis
de la Corporació i al web municipal, durant vint dies de conformitat amb el que disposa
l'article 124.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals; en el supòsit que durant el termini
d'informació pública no es formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran
aprovades definitivament.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per l'execució d'aquests acords i, en especial, per
ordenar la publicació íntegra de les bases específiques, una vegada aprovades amb
caràcter definitiu.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “El balanç global que el
grup municipal d'ERC fa de la primera vegada que s'aplica aquest complex sistema per
a l'atorgament de les subvencions, no és gaire positiu. Trobem que hi ha molta
dificultat burocràtica per a les entitats, i tant la valoració experta com la popular podrien
millorar molt.
Vostès diuen que els ha arribat per part de moltes entitats la satisfacció del procés. A
nosaltres no ens han arribat tan bones vibracions. Fins i tot en el Batec de novembre
també se'n parla i es qüestiona el procediment.
A les bases específiques del 2012 els criteris de valoració objectiva contemplaven la
importància, representativitat i nombre d'associats de l'entitat. Aquest criteri, a les
bases de 2013, s'ha tret. En canvi es valora si l'entitat ha demanat subvenció a d'altres
instàncies. A nosaltres ens sembla que una entitat que té un ampli ressò en el poble i
que aplega molts socis i sòcies és un criteri que hauria de ser tingut en compte.
L'acte del dia 3 d'octubre, de votació popular, va ser llarg i carregós, i això que no totes
les entitats van presentar públicament el seu projecte. En aquestes bases que porten
avui a ple es contempla que si una entitat no presenta públicament el seu projecte, no
serà valorada, és a dir, que haurà de renunciar al 30% de coeficient popular.
Un dels aspectes qüestionables i que els he manifestat en diverses ocasions, és que
força projectes presentats no estaven a l'àmbit que els corresponia, i per aquest motiu,
no encaixava el projecte amb els criteris que s'havien de valorar. Pensem que des de
la regidoria, a més de fer omplir papers, s'hauria d'assessorar les entitats de millor
manera i facilitar-los la tasca.
Per a cobrar 63,00 € de subvenció ha calgut molt d'esforç en temps i la dedicació de
treballadors municipals en el procés també ha estat molt gran. Paga la pena?
Subvencions per projectes, sí. Complexitat burocràtica, no. Els d'Esquerra sempre hem
donat i donarem suport a les entitats que, de manera desinteressada, omplen
d'activitats l'agenda municipal, en un context d'austeritat i manca de recursos. Per tant,
el que creiem que cal és posar-se al costat de tots aquests homes i dones que
treballen per un Arenys de Munt millor, en lloc de complicar-los la vida.
Votarem en contra d'aquest punt.”
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La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “En diverses ocasions
ens hem queixat de tràmits que no creiem correctes i del fet i la necessitat de millorar
aquestes bases.
Igual que en l’anterior ocasió que es van presentar aquestes bases tenim
consideracions a fer:
2n.-A la dotació pressupostària, atorguen a l’àmbit social 1.000,00 €, l’any passat van
pressupostar inicialment 2.000,00 i n’han concedit finalment 6.008,00 €. Ens agradaria
saber el perquè d’aquest criteri pel 2013.
3r.-El punt 5 dels criteris de valoració
“La valoració personal, fins a un total de 20 punts, es determina per criteri personal de
tots i cada un dels membres de la Comissió i com a aportació personal i independent.”
Nosaltres no són partidaris de valoracions personals ni subjectives perquè poden
intervenir i de fet intervenen conceptes de justícia personalitzada.
4r.-El punt 6 dels criteris de valoració, referida a la valoració popular, allà on diu:
“En el cas que les entitats i associacions no presentin públicament els seus projectes
no seran valorades en aquest apartat.”
Nosaltres entenem que el que es pretén és la imposició exercida des del poder i amb
un objectiu poc transparent.
Pensem que des de la imposició no es fomenta, ni es motiva. Aquesta és una
participació errònia a causa de forçar l’obligatorietat, és una forma de coacció de la
llibertat.
Res més clar que la manca de coneixements per no tirar endavant una participació
honesta, plural, democràtica, atractiva perquè els vilatans hi col·laborin i se la creguin.
5è.-En ANNEX I ,II i IV–que són l’Àmbit social, a l’àmbit esportiu i en l’àmbit econòmic.
Diuen:
c) Es valorarà si l’entitat ha demanat o no subvenció per aquest projecte a d’altres
instàncies fins a 6 punts.
En canvi no ho diuen en l’àmbit cultural. Els preguntem per què?
Aquí, els socialistes demanem que l’equip de govern tingui l’obligació d’informar a les
entitats i associacions del poble de totes les convocatòries d’altres instàncies, això
beneficiarà a uns i altres.
Si a L’Ajuntament li convé reduir d’aquesta forma les quantitats de concessió doncs
què menys que adquirir el compromís d’informar.
6è ANNEX 2 a l’àmbit d’Esports en quan a criteris, allà on diu:
Criteris de valoració concreta del PROJECTE (fins a 60 punts):
a) que aquest projecte demostri un esforç organitzatiu per tal d’aconseguir un estalvi
energètic en les instal·lacions que utilitzi, fins 10 punts.
És necessari que ens expliquin el perquè d’aquest criteri. A priori pensem que estan
traslladant un objectiu de l’administració en la seva gestió cap a unes entitats que, en
tot cas, si fan un mal ús haurien de resoldre-ho amb d’altres fórmules.
ANNEX 2 Àmbit Esportiu: Als apartats d i e (àmbit d’esports)
d) que aquest projecte reequilibri la igualtat de gènere en la pràctica de la modalitat
esportiva, fins 5 punts.
e) que aquest projecte potenciï la inclusió d’esportistes amb discapacitat, fins 5 punts.
Nosaltres pensem que això només depèn de la demanda i que hem de donar per
suposat que no es discrimina ni el gènere ni a les persones amb discapacitats. Estem
convençuts que no hi ha problema i que els clubs d’esports no faran una tria entre
persones amb discapacitat o sense.
_____
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Finalment, agrair que hagin reduït la documentació a presentar, aquesta també era
una demanda que sovint hem reivindicat.
Valorarem la seva resposta per decidir el nostre vot.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que s’abstindran.
La regidora Sra. Navarro diu que, per al·lusions i com a grup municipal, volen destacar
l’esforç pressupostari de totes les regidories per dotar aquestes partides. Diu que tot
és millorable, però es treballa en la línia; sobre la quantitat que es rebaixa a 1.000,00
euros, diu que des de la regidoria s’ha fet un esforç per mantenir el pressupost de
Cohesió Social, fins i tot per augmentar-lo. Amb les tècniques s’ha mirat que era
prioritari en l’àmbit social, per exemple, ara tenim unes deu o dotze famílies que no
tindran cap ingrés, i s’ha considerat donar prioritat a aquesta atenció al vilatà de peu,
que no té cap ingrés, tot i que s’aporten els 1.000,00 € en aquestes subvencions. A
més a més, totes les entitats saben perfectament que tenen tota l’ajuda de
l’Ajuntament. Es va prioritzar aquesta atenció que ens prima a l’ajut en aliments i en
desnonaments que tenim a la vila.
El Sr. Galceran diu que, com ha dit la Sra. Castillo, s’ha modificat la documentació per
a què n’hi hagi menys; també es treballa per millorar i es farà un curs a les entitats.
Ells continuen satisfets amb aquesta fórmula i hi ha entitats que els han felicitat, a més
la fórmula funciona, és participativa i es pot explicar a tothom. Respecte a què s’obligui
a fer la presentació, es considera un valor que s’ha de potenciar i no ho considera un
problema, sinó una virtut.
Respecte a l’estalvi en les instal·lacions, s’ha demanat un esforç a les entitats. En
època de vaques grasses no hi havia cap problema però ara s’ha explicat que ha
d’haver-hi un esforç de contenció i això es prima; per altra part, el tema de la igualtat,
és per evidenciar que és important i per això es valora.
De diners hi ha els que hi ha. La regidora de Cohesió Social ho ha explicat; s’ha donat
el que s’ha pogut i la gent ho ha entès.
El Sr. Alcalde diu que el criteri genèric sobre que les entitats demanessin diners a
altres instàncies era per a tots els àmbits i que també es posarà a cultura. El que es
pretén valorar és que com hi ha altres ens que donen diners a associacions, es valora
que els hi vagin a buscar. Reitera que faran un curs per omplir els documents, també
se’ls informarà d’on hi ha subvencions, i no tan sols públiques.
La regidora Sra. Castillo diu que en el punt de valorar altres peticions, no era una
crítica, però volia saber si el govern es comprometia a informar.
El Sr. Alcalde diu que no només els informarem, sinó que també els ajudarem.
La regidora Sra. Vila diu que es positiu que es primi allò de la Capital de la Sardana.
El regidor Sr. Galceran explica que per valorar el tema de la Capital de la Sardana
s’han modificat les subvencions.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del Sr. Alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
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Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i les regidores Na Jèssica Flores i Travesa i N’Elena Navarro i Sanchís, dels
grups CUP i CIU; una abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP; i
quatre en contra dels regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, N’Antònia Vila i
Paituví, En Josep Sánchez i Camps i N’Àngels Castillo i Campos, dels grups ERC i
PSC.
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER
A IMPULSAR A ARENYS DE MUNT UNA XARXA WI-FI LLIURE, OBERTA I
GRATUÏTA.
El regidor Sr. Sánchez llegeix el següent text:
“Una societat que vulgui avançar i millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans ha

d’aspirar a garantir el dret universal d’accés a Internet. Sense l’accés de tots els
ciutadans a la informació digital en igualtat de condicions, no és possible construir una
societat més justa i més igualitària.
Actualment, una de les principals causes que dificulten l’accés ha Internet són raons
econòmiques. El context econòmic de recessió que afecta a moltes famílies obliga a
haver de renunciar a la connexió a la banda ampla, perdent oportunitats i renunciant
als beneficis potencials que ofereix la Xarxa. Aquest fet contribueix a fer més gran
l’esquerda digital que suposa la diferència d'oportunitats entre les persones que
disposen d'accés a Internet o a les noves tecnologies i les que no.
Una de les mesures habituals en la lluita contra l’esquerda digital és anar ampliant les
connexions gratuïtes a Internet. En aquest sentit, les administracions locals podem
tenir un paper important, sigui mitjançant la promoció d’espais públics d'accés a
Internet o esdevenir actors en el desenvolupament de xarxes ciutadanes, obertes i
lliures.

Amb aquest esperit de vertebrar una xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i
neutral, diferents associacions i col·lectius d’arreu del país estan treballant en
plataformes a partir d’un acord d’interconnexió entre iguals on cadascú al connectar-se
estén la xarxa i obté connectivitat amb tothom. Aquest mecanisme de cooperació
ciutadana permet desenvolupar una xarxa de connexions Wi-Fi d’accés universal i
gratuït.
A la comarca del Maresme tenim diferents experiències que posen de manifest que
desenvolupar una xarxa wi-fi oberta, lliure i neutral és possible, no requereix de grans
inversions i és legal, segons es recull a la llei de telecomunicacions ( llei 32/2003 art 6)
per la qual tothom (ciutadans, empreses, institucions, etc. ) té el dret a compartir els
recursos amb terceres persones.
Tenim l’experiència de guifi.net que està desenvolupant xarxes obertes a la comarca
del Maresme, algunes d’aquestes iniciatives s’han pogut desenvolupar amb èxit
gràcies també al suport dels ajuntaments. Al nostre municipi, Arenys de Munt, encara
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no s’ha desenvolupat la xarxa oberta malgrat tenim pobles veïns que mitjançant suport
institucional ja en disposen, com és el cas del municipi de Sant Andreu de Llavaneres.
Atès que a Arenys de Munt molts vilatans no poden accedir a la Xarxa per raons
econòmiques tot i que per a ells és una necessitat.
Atès que sense l’accés de tots els ciutadans a la informació digital en igualtat de
condicions, no és possible construir una societat més justa i més igualitària.
Atès que des de les institucions hem de treballar per lluitar contra l’esquerda digital
que suposa la diferència d'oportunitats entre les persones que disposen d'accés a
Internet o a les noves tecnologies i les que no.
Vist que treballar per desenvolupar una xarxa oberta i lliure al nostre municipi és
tècnicament possible i legal.
En relació als antecedents exposats, les Regidores i els Regidors del Grup Municipal
d’ERC proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer.- Col·laborar amb guifi.net per valorar les diferents possibilitats de
desenvolupament d’una xarxa d'accés a Internet, pública i oberta al nostre municipi
amb el compromís de vetllar pels principis de neutralitat, transparència i no
discriminació.
Segon.- Estudiar amb la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions la possibilitat
de poder desenvolupar la xarxa amb municipis veïns per a facilitar la interconnexió
intermunicipal de xarxa oberta existent a la comarca del Maresme, i complir amb les
determinacions de la Circular 1/2010.
Tercer.- Traslladar aquests acords a guifi.net i als ajuntament que limiten amb el terme
municipal, per estudiar una estratègia conjunta que permeti abaratir costos en el cas
d’instal·lació de la xarxa.
Quart.- Notificar el present acord a guifi.net, a la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions i als municipis de Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta,
Arenys de Mar, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Els socialistes
pensem que des de les institucions hem de treballar per lluitar contra la diferència
d'oportunitats entre les persones que disposen d'accés a Internet i les que no,
senzillament perquè volem la igualtat d’oportunitats.
Creiem necessari l’accés de tots els vilatans/es a la informació digital en igualtat de
condicions, són molts els que no hi poden accedir per raons econòmiques, i som
conscients de la necessitat de la seva utilització per molts motius: per buscar feina,
comunicació ràpida, raons culturals, d’oci, inclús de sostenibilitat, etc.
Ens hem mirat d’informar d’aquest tipus de xarxa wifi i a priori sembla més que
recomanable explorar les possibilitats d’arribar a un acord d’interconnexió.
Des d’un punt de vista legal no hi ha d’haver problemes si es compleixen els requisits
de la Llei General de Telecomunicacions. Com són:
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1) Inscriure’s en el Registro de Operadores de la CMT (Comissió del Mercat de
les Telecomunicacions)
• 2) Separació comptable
• 3) Operar segons els principis de neutralitat, transparència i no discriminació.
Des d’un punt de vista social, caldrà tenir la seguretat que la Fundació guifi.net ens
faria gratuïtament el tema de documentació i inclús de divulgació de la nostra adhesió.
A més, comportarà que hi hagi generositat en l’adhesió de qui tingui banda ampla.
Però els socialistes considerem que valdrà la pena fer esforços perquè entenem que
el benefici és per un gran col·lectiu ja que es tracta de tot el poble.
I finalment, des d’un punt de vista operatiu: estar segurs dels límits.
I em refereixo a la velocitat, a tipus de gestions, a comunicació. Cal saber de quina
manera es faria, si amb les aportacions de tothom que tingui banda ampla. Si de
l’Ajuntament explícitament i llavors corrent el risc de les limitacions de la Comissió del
Mercat de les Telecomunicacions.
Entenem que la filosofia està bé, però pensem que no deixarà de ser complicat tot i
que de ben segur els sistemes tecnològics avancen ràpidament i això pot ajudar.
Tenir Internet gratuït, amb velocitat i segur és el que tots volem, a priori no sembla fàcil
però pensem que val la pena intentar-ho.
El nostre vot serà a favor.”
•

El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que aquesta moció té bones intencions,
en benefici del poble. Però em de ser conseqüents amb les limitacions d’aquest
projecte i fins a on es pot arribar. No obstant això, seria coherent tirar endavant l’estudi
de la xarxa wifi lliure per veure si es compleixen tots els termes legals i de finalització.
Per tant, en no saber exactament quins costos ni com es farà, ens abstindrem.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que la iniciativa és bona i en mandats
passats ja s’havien fet accions. Però com que la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions no havia fet gaires accions, es van deixar sobre la taula, però ara
ja hi ha reglamentació i s’ha d’intentar que ningú quedi fora de les telecomunicacions,
ja que aquest és el futur, però minimitzant els riscos i evitant sancions.
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment: “En primer lloc, el
criteri de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT), fins el moment, és
que cada Ajuntament que utilitzi la xarxa de guifi.net haurà d’inscriure’s com a
operador i complir amb la Circular 1/2010 d'aquesta Comissió en la seva activitat
d'explotació de xarxa o prestació de serveis de comunicacions electròniques. De
forma que, si decidíssim subscriure’ns a la xarxa, s’ha de notificar a la CMT l’activitat
indicant, mitjançant un projecte, les característiques de xarxa/servei que es vol prestar.
Per tant, Guifi.net no és analitzada per la CMT en el seu conjunt des del punt de vista
de la Circular, sinó per l'aportació que fa cada Administració pública a la mateixa; això
vol dir, que allò que les administracions aporten a la xarxa de guifi.net -ja que
mantenen la titularitat- i el servei que presten sobre aquesta xarxa, han de complir
obligatòriament els requisits de la Circular.
En segon lloc, nosaltres ja estem oferint aquest serveis als vilatans d’Arenys de Munt
que s’apropen a la Casa Consistorial, tot i ser un oferiment modest, encara que efectiu.
Si la infraestructura que tenim ens servís, ens seria molt més fàcil d’aplicar aquest
projecte que se’ns proposa. En canvi, si comportés un inversió, ara com ara, seria
complicat. Cal fer constar que formar part de guifi.net és entrar a formar part d'una
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associació i, en principi, i malgrat que és gratuït, l'Ajuntament de Llavaneres ha hagut
de fer inversions (com ho demostra l'expedient que va tramitar) al voltant d’uns
70.000,00 euros. De tota manera es tracta d'estudiar-ho amb guifi net i veure de forma
més detallada que ens caldria a Arenys de Munt en concret.
En tercer lloc, s'ha de fer un projecte per presentar-lo a la Comissió Nacional del
Mercat de les Telecomunicacions, explicant el servei que donarem. Aquest projecte
l’ha de fer un tècnic i tindrà un cost; el fet de ser més ajuntaments en l’elaboració
d’aquest projecte l’abaratiria.
El problema radica quan analitzem el mapa de les zones amb wifi per poblacions,
Arenys de Mar, Arenys de Munt, Sant Vicent de Montalt i Sant Iscle surten sense
cobertura.
Volem afegir que les possibilitats de posar wifi lliure al poble les vàrem estudiar només
començar la legislatura i que després d’observar les diferents opcions que hi havia i
amb la finalitat de no fer competència deslleial i ilegal als diferents negocis que
n’ofereixen, vàrem optar per posar wifi lliure a la planta baixa de l’ajuntament i
mantenir el de la biblioteca municipal. Per tant, tot aquell que ho vulgui ara com ara es
pot dirigir a aquest dos punts i podrà connectar-se a Internet de forma gratuïta per fer
les seves gestions.
Des del Govern estem d’acord en donar suport a tot allò que suposi un estalvi
econòmic per el vilatà, sempre i quan no representi una despesa afegida per les
arques municipals, i a més ofereixi un servei que ara entenem molt important per a
tothom. Per això votarem a favor de la moció.”
El Sr. Alcalde agraeix al grup ERC i a la Secretària el treball conjunt que han fet per tal
que la moció vingués presentada a Ple.
El regidor Sr. Sánchez diu que no tot ho ha de fer l’Ajuntament, sinó que es pot afegir
la ciutadania, és evident que hi ha un cost, però els veïns s’hi podrien sumar.
També fer constar que Arenys de Munt és un punt fosc en la xarxa wifi, i ja ha
demanat un pressupost que segons diu costaria uns 1.000,00 euros; també hi ha un
projecte per interconnexió d’equipaments municipals. Aquest tema a nivell tècnic té
moltes vessants, hi ha ajuntaments que ho han fet d’una forma molt costosa com
Llavaneres, però altres no. També és cert que la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions posa limitacions a la velocitat però i hi ha altres ajuntaments que
ho fan legalment. Demana al regidor Sr. Planas que canviï de vot i hi voti a favor.
El regidor Sr. Planas diu que hi ha incerteses, que aquest és un projecte que s’ha
d’anar madurant, que té dubtes legals i que no saben quan costarà. No obstant això, si
en el futur evoluciona, hi votaran a favor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per onze 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, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís, Na
Marta de la Iglesia i Formatger, N’Antònia Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps i
N’Àngels Castillo i Campos, dels grups CUP, CIU, ERC i PSC; i una abstenció del
regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
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11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER
A LA DECLARACIÓ DE NO FESTIUS EL DIA 12 D’OCTUBRE I EL DIA 6 DE
DESEMBRE.
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, llegeix el text següent:
I
“El 13 de setembre de 2009, el nostre municipi iniciava un nou procés vers la
Independència del poble català que s'ha demostrat prou eficaç i contundent al llarg i
ample del territori dels Països Catalans, especialment al Principat.
El darrer episodi popular d'aquest nou procés ha estat la gran manifestació d'aquest
recent 11 de setembre que ha aplegat a la ciutat de Barcelona prop de dos milions de
catalans sota un desig únic i indiscutible: Catalunya, nou estat d'Europa.
Moltes han estat les institucions del País que s'han fet ressò d'aquesta voluntat, el
Parlament de Catalunya, la Generalitat i, molt especialment, el seu President. També
molts Ajuntaments, seguint la iniciativa de Sant Pere de Torelló, s'han pronunciat al
respecte aprovant declaracions en favor de la independència del nostre País.
El passat dia 13 de setembre, tercer aniversari de la nostra Consulta, era aquest Ple
qui aprovava solemnement la moció per la Declaració d'Independència.
Aquesta solemne Declaració adoptava, entre d'altres acords, els següents:
• Declarava els veïns i veïnes d'Arenys de Munt moralment lliures de
lleialtat a la Corona borbònica i als seus símbols.
• Instava al Govern la declaració, a efectes administratius, del dia 12
d'octubre com a dia laborable.
En relació, doncs, amb aquests dos acords, des del nostre Ajuntament tornem a tenir
l'oportunitat de continuar donant contingut a aquests acords.
El 12 d'octubre és, sens dubte, un símbol de la Corona borbònica que, exaltant el
paper del poble castellà en aquells fets, procura el menyspreu i anorreament del poble
català. Aquesta moció no pretén qüestionar la realitat històrica de 12 d'octubre de
1492, una realitat encara per reescriure o, simplement, per escriure com bé coneixem
a Arenys de Munt.
El 6 de desembre és, per excel·lència, un altre data simbòlica de la Corona, data en
què els ciutadans de l'Estat espanyol aprovaven en referèndum la seva Constitució,
una Constitució amb els peus enfangats en la dictadura militar de Franco, una
dictadura que, alhora, també ens havia restituït la continuïtat d'aquella mateixa Corona
borbònica. Tant aquella dictadura, com la Corona, com la Constitució, han tingut
sempre com a objectiu l'anorreament del poble català i la seva dilució dins del poble
castellà avui, intencionadament, dit “espanyol”. I avui més que mai, alguns ens
recorden que tal Constitució legitima una intervenció militar contra el nostre poble.
Amb la voluntat, doncs, de perseverar en la defensa del nostre poble català envers les
continues agressions que només busquen reduir a no res el nostre poble i la seva
aniquilació, cal reafirmar de manera activa el ferm rebuig a aquells símbols.
II
La realització d'activitats laborals en jornades declarades festives és una realitat al
llarg i ample del món occidental. Hi ha moltes activitats laborals que no permeten una
aturada tals com hospitals, cobradors de peatges, policia o vigilància costanera. Hi ha
també moltes altres activitats en les que els descans o aturada festiva no resulta
adequada tals com el comerç nadalenc, restauració, etc.
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En d'altres ocasions, són simplement aspectes organitzatius els que fan
desaconsellable l'aturada de l'activitat laboral tal i com ha passat des de fa més de
trenta anys amb la data, precisament, del 6 de desembre, sense que mai ningú n'hagi
fet escarafalls.
Mentre, altres dates significatives per al nostre poble tals com la diada de Sant Jordi o
la de Sant Joan no poden ser declarades festives tot i la intensitat de la seva
celebració per part de tots els catalans arreu del País.
III
Molts altres municipis arreu del Principat han actuat també de manera similar en
relació a aquestes dues festivitats, el 12 d'octubre i el 6 de desembre.
La present moció proposa l'acció des de l'Ajuntament envers aquests dues dates, insta
al Parlament autonòmic a substituir aquestes festivitats i demana, amb caràcter
voluntari, als nostres veïns i veïnes una actitud positiva envers al rebuig a aquestes
dues festivitats.
Així, amb la intenció de reafirmar la nostra identitat nacional, es proposa al Ple
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Declarar, a efectes administratius, els dies 12 d’octubre i 6 de desembre,
jornades laborables per al conjunt de l’administració local i empreses municipals.
Els treballadors municipals podran, voluntàriament, acudir al seu lloc de treball en
aquestes dues dates.
Segon.- Instar al Parlament de Catalunya una acció positiva envers la substitució de
les festivitats del 12 d'octubre i del 6 de desembre per dues altres dates més
emblemàtiques per al conjunt del poble català.
Tot i que és el Parlament català el que ha de triar aquestes dates, es proposen el dies
9 d’octubre i 31 de desembre.
Tercer.- Demanar als nostres veïns i veïnes una actitud ferma de rebuig a les dues
festivitats.
Demanar als nostres empresaris, autònoms i petit comerç que, amb caràcter voluntari,
obrin els seus establiments i activitats en aquestes dates i procurin el manteniment
d'una activitat ordinària com la de qualsevol dia laborable.
Demanar als nostres veïns i veïnes treballadors expressin a les seves empreses,
locals o foranies, la seva voluntat i intenció de treballar en aquestes dates.
Quart.- Comunicar l'Acord PRIMER als treballadors de l'Administració local i les
empreses municipals.
Comunicar l'Acord SEGON al Parlament de Catalunya.
Posar en coneixement dels nostres veïns i veïnes els Acords PRIMER i TERCER.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu que tal i com diu la moció,
l’ajuntament d’Arenys de Munt ja va demanar que aquestes dates fossin festius.
Entenem que no són representatius dels sentiments del poble català. Sols dir que St.
Joan és festiu, més que res perquè el Rei es diu Joan. I, al nostre entendre, els
cobradors de peatges no haurien de treballar tant perquè de peatge no n’hi hauria
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d’haver cap. Hi ha hagut alguns canvis que han demanat i que ens hem pogut posar
d’acord. Estem totalment d’acord amb la moció i el seu vot serà a favor.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Realment del
llenguatge que utilitzen en l’argumentari es desprèn justament allò que denuncien:
radicalitat, menyspreu i també manca de rigorositat en explicar els fets. Els hi podríem
donar la raó però resulta que per les formes i pel vocabulari que utilitzen nosaltres
creiem que la perden.
Parlen, entre d’altres coses, d’utilitzar la Constitució per avalar una intervenció militar i
la veritat vostès espanten.
I això crea por i crea malestar i crea divisió.
La disposició d’aquests dies no és tema competència del Ple de l’Ajuntament ja que la
festivitat d’aquests dies ve regulada per Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, en el
qual es determina, al seu article 45, les festes laborables d’àmbit nacional de caràcter
retribuït i no recuperable, per tant entenem, que en quant es tracta d’un Reial Decret i
el Ple de l’Ajuntament no té cap competència al respecte és d’obligat compliment.
Si repassem els llibres d’història podem entendre el significat del dia 12 d’octubre. És
cert que a partir d’aquella data va començar l’expansió de l’Imperi Espanyol cap a
l’altra banda de l’Atlàntic, i encara que a vostès no els agradi reconèixer-ho, el que és
ben cert és que els catalans vàrem compartir la descoberta i la colonització amb els
extremenys, bascos, gallecs...
De totes formes, les societats avancen i si es creu que aquest no és un dia a celebrar
pensem que seria qüestió de plantejar-ho en altres estaments i que els representants
del poble ho canviessin i si ens apura doncs potser fer una consulta encara que
aquesta no és la prioritat en aquests moments. I molt menys per qui està a l’atur que
tant se li en fa aquest tema.
Les lleis s’han de canviar allà on toca.
D’altra banda, el què representa el 6 de desembre creiem que és la fi d’una obscura
etapa de dictadura i l’inici de la democràcia plasmada en la redacció de la Constitució
en la que vàrem participar partits de dreta i d’esquerres, partits nacionalistes i no
nacionalistes. I ha suposat el període més estable i de major creixement social de tota
la història d’Espanya, amb el desenvolupament dels Estatuts d’Autonomia.
Pot ser una constitució desfasada, segur, i que cal modificar per adaptar-la als nous
temps.
Per tant, també estem disposats a canviar, o demanar que es canviï la Constitució i si
la majoria volgués que el dia 6 de desembre fos feiner doncs canviar-ho des del lloc
democràtic que correspon.
Finalment hi ha una altra qüestió: vostès plantegen la possibilitat de què els dies 12
d’octubre i 6 de desembre els treballadors vagin voluntàriament a treballar aquests
dies. Nosaltres pensem que això crearia discriminació cap a les persones que no
anessin a treballar i a l’inrevés. Això crearia divisió.
Volem ressaltar que no ens agrada la seva forma de plantejar i parlar d’aquest tema, el
vostre vocabulari. Aquest ja és motiu suficient per votar en contra. A més, no tenim
competències.” A continuació diu que es reserva el vot, depenent de les mocions.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que tenia previst un històric de dades
en aquesta moció, però no vol ni parlar d’un tema del qual no té competència
l’administració local i hi votarà en contra.
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El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que estan a favor de la moció,
respecte a la història, diu que la Corona de Castella va vetar als catalans en la primera
colonització i no va ser fins desprès que va admetre que anessin a Amèrica.
La regidora Sra. Flores diu textualment: “El que està demanant la CUP amb aquesta
moció és canviar uns dies festius que no ens sentim nostres, per dies que sí que ens
sentim propis.
Si això és radicalitat... Radicalitat és el que estan fent amb la nostra llengua; radicalitat
és el que estan fent amb la nostra escola...”
El Sr. Alcalde diu que menysprear també es vincular el nacionalisme català al
nazisme, com va fer un dirigent del PSC.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per deu 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, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís, Na
Marta de la Iglesia i Formatger, N’Antònia Vila i Paituví i En Josep Sánchez i Camps,
dels grups CUP, CIU i ERC; i dos vots en contra dels regidors N’Àngels Castillo i
Campos i En Ramon Planas i Freixas, dels grups PSC i PP.
12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC
RELATIVA AL DRET DE LA CIUTADANIA A DECIDIR EL FUTUR DE
CATALUNYA.
La regidora Sra. Castillo llegeix el text següent:
“La manifestació multitudinària i cívica celebrada el passat 11 de setembre a
Barcelona va ser una clara expressió d’un malestar creixent dels catalans i catalanes
pel que fa a les relacions entre Catalunya i Espanya, un malestar que ja es va
expressar amb motiu de la sentència del Tribunal Constitucional per la crisi econòmica
i pels reiterats incompliments per part del Govern de l’Estat.
L’actual Govern de l’Estat, lluny d’abordar aquest creixent malestar, ha iniciat una
ofensiva recentralitzadora que ha estat considerada inconstitucional en reiterades
ocasions pel Consell de Garanties Estatutàries, en vulnerar les competències de la
Generalitat de Catalunya i els drets de la ciutadania.
En conseqüència, és evident que cal procedir a una revisió en profunditat de les
relacions entre Catalunya i Espanya en el marc Europeu. Ara més que mai, es fa
necessari impulsar la Reforma de la Constitució per tal d’assolir un model d’Estat que
garanteixi el màxim autogovern per Catalunya, ens asseguri un tracte fiscal just,
reconegui i respecti la nostra identitat i cultura nacionals en el marc de l’Estat Espanyol
i la Unió Europea, conscients que un sistema de sobiranies compartides és la millor
forma de gestionar les interdependències existents en l’economia globalitzada.
En aquest context, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han de poder expressar el
seu dret a decidir lliurement sobre qualsevol proposta de canvi substancial de les
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relacions entre Catalunya i Espanya, acordada entre les institucions catalanes i
espanyoles, a través d’un referèndum en el que es plantegi una pregunta clara a la
que s’hagi de respondre de forma inequívoca, acceptant o rebutjant el projecte sotmès
a consulta.
L’ajuntament d’Arenys de Munt, en tant que es tracta de l’administració més propera,
no es pot mantenir al marge d’aquesta realitat, ha de fer sentir la veu de la ciutadania i
ha de fomentar que sigui aquesta la que decideixi quin lloc ha d’ocupar Catalunya a
Europa.
Per això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Instar el nou Parlament i el Govern sorgits arran de les eleccions del proper
25 de novembre que es comprometin a promoure els mecanismes necessaris per tal
que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir a
través d’un referèndum o consulta acordat en el marc de la legalitat pactat entre l’Estat
espanyol i el Parlament de Catalunya.
Segon.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat.“
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que igual que la moció anterior, com
que no és competència del municipi, en aquesta moció s’abstindran.
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu que aquesta moció té molts
punts contradictoris. Es parla del dret a decidir, en el que ERC ja fa temps que
entenem i defensem que el poble de Catalunya té dret a poder expressar el seu dret
de decidir lliurament sobre la proposta de canvi, com diu la moció. Però vostè parla de
relacions entre Catalunya i Espanya en el marc europeu, entenent que Catalunya ha
de ser un estat propi, per tant, un estat independent. Vostè parla del màxim
autogovern per Catalunya, per nosaltres, el màxim autogovern de Catalunya és l’estat
independent, no formar part de l’estat espanyol. Un estat independent dins de la Unió
Europea. L’estat espanyol serà el nostre veí, a l’igual que ho és França, o el que seran
altres estats. Òbviament, amb una història conjunta, més propera, però un estat
totalment diferent. També diu que està parlant d’una consulta acordada en el marc de
la legalitat i li diu que actualment el Govern de l’estat espanyol no té cap mena de
ganes de canviar la Constitució. La Constitució, si l’haguessin canviat, hagués pogut
entrar la consulta del que realment vol el poble català dins de la legalitat. Mentre no es
canviï la Constitució, sempre serem il·legals, així és com s’interpreta i així és com
sembla que l’Estat espanyol diu la Constitució. Catalunya no té temps per esperar-se a
què es canviï la Constitució. Tenim un país destrossat. Tenim una taxa d’atur de
840.000 persones, tenim gent passant gana, hi ha pobresa real en un poble que
sempre ha sigut ric. No tenim temps per esperar-nos a la Constitució. Per tant, sempre
serem il·legals, tal i com s’està plantejant tot avui dia. Creiem que el dret de decidir de
qualsevol poble passa per damunt d’il·legalitats perquè és el poble, amb un estat
democràtic, el que demana, el que pot proclamar-se. Per tant, no podem votar a favor
d’aquest punt.
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El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que CIU creu en l’autodeterminació
dels pobles i no hi ha d’haver por en consultar, però si s’ha de fer dins les estructures
de l’Estat Espanyol, saben què els hi diran, perquè sempre s’ha fallat en contra en els
tribunals, i quan s’ha intentat trobar l’encaix, sempre hi ha hagut cop de porta i per això
voler demanar que l’Estat espanyol escolti, és complicat. Valoren que el PSC aposti
per una consulta i per això s’abstindran, malgrat que creu que no serà possible que
Espanya ho consideri i això que Espanya va signar la declaració dels drets humans.
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “La CUP considera
que la legalitat de la qual vostè parla no és la nostra.
La CUP entén que cal fer un referèndum per la independència, essent l’expressió
màxima de democràcia.
Cal trobar la manera per fer-lo, crear l’escenari perquè es pugui desenvolupar, dins la
legalitat espanyola o dins la legitimitat catalana.
Si se’ns prohibeix expressar-nos democràticament, haurà de ser el Parlament,
expressant la veu majoritària del poble, que faci la declaració d’independència.
La part expositiva de la moció parla de la reforma de la Constitució, una constitució
que no és la nostra, i entenem que hem de destinar els nostres esforços a construir la
nostra pròpia constitució.
Convidem el PSC a fer la reflexió que per federar-se cal ser més d’un i que se’ls faci
evident que l’encaix amb Espanya avui és inviable.
La CUP té llibertat de vot.”
La regidora Sra. Castillo diu que respecta les opinions de tothom malgrat que siguin
contràries. Abans de començar el Ple semblava que seria possible votar a favor
d’aquesta moció però veu que la cosa ha anat canviat la qual cosa demostra
inseguretat sobre el que volen fer o no respecte a la moció. En els acords de la moció
parlem de pactar i no de fer un referèndum, arribar a acords entre el govern de la
Generalitat i el Govern de l’Estat espanyol. Recorda que ells volen estar dins
d’Espanya en un estat federal i això no és el que la resta de grups volen. I que igual
després la resta hauran d’entrar en un estat federal o ells hauran de ser dins la
independència i treballar conjuntament pels ciutadans de Catalunya, i no hi ha d’haver
cap problema almenys per part nostra. Però acceptin que nosaltres som democràtics,
que volen que els ciutadans de Catalunya expressin el que vulguin. Li diu al
representant d’ERC que sembla que la culpa de la pobresa a Catalunya la tingués el
PSC i l’Estat espanyol i que una part és certa però no tot per exemple en el Pacte
Fiscal estem d’acord en què necessitem rebre més diners, però no tota la culpa és
d’Espanya, amb la independència, això no seria la panacea. Cal ser més realista.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que la culpa és molt dolenta i no la vol ningú, la culpa
és de molta gent i de moltes coses, però la independència no és el remei màgic, tots
hauran de treballar per un país, no per un macropaís que ens espolia i aquest acord
dins el marc de la legalitat és impossible i s’ha de modificar la Constitució i no hi ha
voluntat de fer-ho, a més hi ha amenaces. Respecte a l’estat federal, no es cosa d’un
partit, sinó de molts i el PSC ha de trobar el seu lloc en el nou escenari.
El regidor Sr. Planas diu que hi ha diferències d’opinió, que el seu partit vol sumar i no
restar, i que és la seva manera de fer.
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La regidora Sra. de la Iglesia diu que el PP suma tot el que poden de Catalunya i
resten tot el que poden.
Posada a votació la proposta, la mateixa no s’aprova per un vot a favor de la regidora
N’Àngels Castillo i Campos, del grup PSC; sis abstencions 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 N’Elena Navarro i
Sanchís i En Ramon Planas i Freixas, dels grups CUP, CIU i PP; i cinc vots en contra,
del tinent d’alcalde En Félix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i
Travesa, Na Marta de la Iglesia i Formatger, N’Antònia Vila i Paituví i En Josep
Sánchez i Camps, dels grups CUP i ERC.
PART DE CONTROL:
13. INFORME DE CONTROL FINANCER A GUSAM DE L’EXERCICI 2011.
“ANTECEDENTS
1. Amb data 08/09/2011 el Ple municipal va aprovar definitivament el Pressupost
General de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per al 2011, i amb ell les previsions
d’ingressos i despeses de GUSAM SA, les quals havien estat aprovades
prèviament pel Consell d’Administració.
2. En data 04/06/12, la Junta General de GUSAM SA va aprovar els Comptes de
l’exercici 2011.
3. Que GUSAM SA ha contractat a l’empresa OLIVER I CAMPS com a empresa
auditora del Comptes del 2011, treball que la mateixa ha complementat per
encàrrec de l’Ajuntament d’Arenys de Munt pel que fa a l’auditoria de compliment.
4. L’auditor ha emès en data 02/04/12 el corresponent informe d’auditoria financera
dels comptes anuals referits a 31 de desembre de 2011 i en data 10/10/2012 ha
emès un informe complementari d’auditoria financera i de compliment. Tots dos
informes s’incorporen com annex a aquest informe.
FONAMENTS DE DRET
a) D’acord amb l’article 213 i 220 del RDL 2/2004, pel què s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL), les societats mercantils
dependents de la Corporació queden incloses dins de l’abast de la funció de
control financer.
b) L’objecte d’aquesta funció, d’acord amb l’article 220 de la TRHL, és comprovar
el funcionament en l’aspecte econòmic-financer de la societat, amb la finalitat
d’informar sobre l’adequada presentació de la informació financera, del
compliment de normes i directrius que li siguin d’aplicació i del grau d’eficiència
i eficàcia en la consecució dels objectius previstos.
c) El control financer es realitza per procediments d’auditoria d’acord amb les
normes d’auditoria del sector públic (NASP) i els seus resultats han de
plasmar-se en un informe escrit en el què es fa constar les observacions i
conclusions que es dedueixen de l’examen practicat.
d) La competència per a la realització del control financer recau en la Intervenció
general, d’acord amb l’article 4.i. del RD 1174/1987 de 18 de setembre de
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1987, sobre el règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional.
e) Del present informe de control financer s’ha de donar compte de forma prèvia a
la direcció de la societat municipal als efectes que la mateixa manifesti allò que
cregui convenient. Una vegada complimentat el tràmit anterior es donarà
compte a l’Ajuntament Ple als efectes d’allò que preveu l’article 220.4 de la
TRHL
ABAST I LIMITACIONS

1. El present informe recull els resultats més significatius derivats del treball de

control financer realitzat per verificar l’adequada presentació de la informació
financera (auditoria financera) i el compliment de les normes i directrius que li són
d’aplicació (auditoria de compliment).
2. Respecte a l’auditoria financera, aquesta té per objecte obtenir una seguretat
raonable sobre si els Estats i Comptes anuals, expressen fidelment el resultat de la
seva gestió i la situació financera i patrimonial.
3. Respecte a l’auditoria de compliment, aquesta té per objecte verificar que els
actes, operacions i procediments de gestió realitzats s’han desenvolupat de
conformitat amb les normes, disposicions i directrius que li són d’aplicació als
treballs desenvolupats dins l’exercici. Així doncs, s’han valorat:
a) els procediments de funcionament intern
b) el compliment de la legislació en matèria de contractació, personal i fiscal.
c) les magnituds pressupostàries, especialment en les desviacions sobre les
previsions aprovades inicialment.
4. Per assolir els objectius esmentats, s’ha contractat una auditoria per part d’una
empresa externa, qui ha revisat els documents obrants a GUSAM SA.
RESULTATS RELATIUS A L’ADEQUADA PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ
FINANCERA (AUDITORIA FINANCERA)
Segons l’informe d’auditoria dels comptes anuals emès pels auditors de comptes en
data 02/04/12 els comptes anuals abreujats de l’exercici 2011 de la societat de capital
íntegrament municipal GUSAM, SA expressen, en tots els aspectes significatius, la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les seves
operacions durant aquell exercici, de conformitat amb el marc normatiu d’informació
financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables
continguts en el mateix.
La societat prepara els comptes aplicant el Pla general de Comptabilitat aprovat el
Real Decret 1514/2007.
RESULTATS RELATIUS AL COMPLIMENT DE LES NORMES I DIRECTRIUS QUE
LI SÓN D’APLICACIÓ (AUDITORIA DE COMPLIMENT)
• Legislació i normativa aplicable
La legislació general aplicable a la societat en l’exercici auditat és, bàsicament, la
següent:
• Article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
• Articles 255 a 257 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
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Articles 211 a 226 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni
dels Ens Locals.
RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes locals. (TRLHL)
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP)
RD 20/2011, de 30 de desembre, de mesures en matèria pressupostària, tributària
i financera per a la correcció del dèficit públic.
Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària.
Articles 111 a 114 del RD 500/90, pel què s’aprova el Reglament de Pressupostos.
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (vigent fins el 16 de

desembre de 2011)

RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. (vigent a partir del 17 de desembre de 2011)
RD 1514/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el Pla general de
comptabilitat.
RDLeg. 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el text Refós de la Llei de societats
de capital.
Legislació general de dret mercantil, fiscal i laboral aplicables.

Altra normativa a tenir en compte és la legislació en matèria d’urbanisme i la legislació
reguladora de la recaptació, pel que fa als cobraments en executiva.
• Verificació del compliment dels procediments i de la normativa vigent
L’empresa que ha auditat els comptes ha emès un informe complementari sobre el
compliment de la legalitat, on tracta els aspectes relatius a:
• òrgans de gestió i competència
• pressupostos i programes
• planejament i execució urbanística
• gestió del cicle integral de l’aigua
• personal
• contractació
• fiscalitat
• patrimoni
• objecte social
En relació a l’elaboració del pressupost per al 2011 (previsions d’ingressos i
despeses), l’auditor posa de manifest l’incompliment dels terminis legals establerts en
el RDL. 2/2004 i en el RD 500/90 per a la seva formulació i remissió a l’Ajuntament.
Cal, doncs, mirar d’acomplir els terminis per tal de facilitar la tasca municipal
d’elaboració del Pressupost General, no obstant de vegades, a petició de la
Corporació local, s’hagin hagut de revisar algunes de les previsions fetes.
Pel que fa al planejament i execució urbanística, al llarg del 2011 l’Ajuntament no ha
realitzat aportacions a la societat, a diferència de l’any 2008 en què sí se’n van fer
mitjançant la facturació de serveis per part d’aquesta, que li va permetre afrontar els
costos inicials que generen les encomanes de gestió abans no es poden girar quotes
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urbanístiques als propietaris. Tenint en compte que són aquests darrers qui han
d’assumir el cost del projecte d’urbanització, les aportacions realitzades hauran de ser
retornades a l’Ajuntament un cop finalitzi el projecte urbanístic encomanat. Fins a la
data no s’ha produït cap retorn.
Altrament, pel que fa al requeriment de quotes, el procediment que es segueix
s’ajustaria a la legislació vigent segons l’informe de legalitat; no obstant això, al 2011
no s’ha formulat cap requeriment.
Pel que fa a la gestió del cicle integral de l’aigua, les actuacions dutes a terme al llarg
del darrer trimestre del 2011, s’han ajustat al disposat en el contracte programa que
regula l’encàrrec de gestió signat en data 28/04/11, a excepció del reflex comptable de
l'entrega a GUSAM SA, en adscripció, de les instal·lacions en el moment de l'inici de la
prestació del servei, que no ha tingut reflex comptable ni en la comptabilitat de
GUSAM SA ni en la de l’Ajuntament, essent, una de les causes, la manca de valoració
definitiva dels béns revertits per SOREA en el moment de la liquidació contractual.
Aquesta operació hauria de realitzar-se tan aviat sigui possible per tal de donar
compliment al contracte programa.
En relació al personal, al llarg del 2011 la societat ha contractat 6 persones més per tal
d'atendre les necessitats dels serveis encarregats. A l'inici de l'exercici la plantilla
estava formada per un gerent i un administratiu. La persona que ocupa la Gerència
s'ha modificat durant l'exercici.
Pel que fa a la contractació del nou personal, cal dir que d’acord amb la Disposició
Addicional Primera de la L. 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) pel
que fa a l’aplicabilitat de l’art. 55 de l’EBEP a la resta del sector públic local que no es
troba dins l’àmbit de l’art. 2 del mateix cos legal, a GUSAM SA li són d’aplicació els
principis d’igualtat, mèrit i capacitat que han de garantir l’accés del ciutadà a la funció
pública.
L'informe d'auditoria posa de manifest la manca de seguiment de processos que
garanteixin els principis de l'EBEP, que enumera en la pàgina 39 de l'esmentat
informe. Segons diu, però, la Gerència de la societat ha manifestat la seva intenció de
regularitzar la situació dels treballadors al llarg del 2012, però s'ha vist impedida per tal
de respectar el contingut del RD 20/2011, que no permet la convocatòria de llocs de
treball durant el 2012 excepte en casos excepcionals o necessitats urgents que s’han
de restringir als sectors, funcions i categories professionals que es considerin
prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials.
Si bé aquesta Interventora considera que les necessitats urgents podrien entendre’s
justificades en aquest cas, ja que es tracta de donar compliment a un mandat de
l'Ajuntament que li ha encarregat la gestió de nous serveis públics que tenen caràcter
bàsic i, per tant, essencial (el servei d’aigua i clavegueram), en conclusió es recomana
la definició d'un procediment per part de GUSAM SA que garanteixi el compliment dels
esmentats principis, i que la regularització de la situació actual es produeixi tan aviat
es consideri possible segons la legalitat vigent.
Pel que fa a l'òrgan de contractació d’aquest personal, els Estatuts de la societat
disposen que el Consell d'Administració és el competent per nomenar i separar i fixar
les seves retribucions a tot el personal de la societat, excepte en el cas del Gerent,
que és competent la Junta General. L'informe d'auditoria posa de manifest que les
noves contractacions del 2011 han estat “ratificades” pel Consell, i també exposa que
la nova Gerent va ser nomenada pel Consell de data 15/11/11 i la seva retribució va
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ser fixada per acord verbal amb el President de la societat, si bé posteriorment el
Consell d'administració del 29/03/12 la va aprovar juntament amb el seu contracte
d'Alta direcció i, finalment, la Junta General ho va ratificar en data 29/07/12. En tots
dos casos es posa de manifest que l'òrgan competent ha tingut coneixement dels fets i
els ha aprovat un cop ja s'havien produït. Per tant, vist això i tenint en compte les
facultats que els Estatuts de la societat assigna a cadascun dels seus òrgans, aquesta
interventora recomana que la via de la ratificació posterior dels acords per l'òrgan
competent sigui utilitzada sols en casos excepcionals, i que les contractacions així com
l'assignació de les retribucions es duguin a terme des d'un primer moment per l'òrgan
que hagi estat designat com a competent pels Estatuts.
Pel que fa a les retribucions assignades al nou personal, aquestes han estat les
determinades, per ratificació, pel Consell d’Administració. I pel que fa al personal ja en
plantilla a 1/01/2011, aquest no ha vist incrementades les seves retribucions respecte
al 31/12/2010, en compliment del que disposa l’article 22 de la Llei 39/2010, de 22 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2011.
Finalment, segons informa l’auditor, en el mes de novembre va ser retornat per part del
gerent sortint l’import cobrat en excés al 2010 al haver-se incrementat el seu salari en
no haver-se tingut en compte el que disposava la Disposició Addicional novena del
Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, sobre mesures extraordinàries per a la
reducció del dèficit públic, segons la qual la reducció salarial aplicada als treballadors
del sector públic havia d’aplicar-se també al personal directiu. S’ha donat, doncs,
compliment a l’escrit del President de GUSAM SA de data 18 d’octubre del 2011, en el
que manifestava la involuntarietat de GUSAM SA de no complir amb el que disposa la
Disposició Addicional Novena del RDL 8/2010 i la voluntat de regularitzar la situació
dins de l’exercici 2011.
En relació a la contractació, l’empresa va elaborar una Instrucció interna de
contractació per tal d’adaptar-se a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
sector públic.
Segons l’esmentada llei, GUSAM SA queda definida com a ens del sector públic que
no té la consideració ni d’Administració Pública ni de poder adjudicador. Així doncs, els
procediments de contractació que dugui a terme han de respectar els principis de
publicitat, concurrència, igualtat i transparència, confidencialitat i no discriminació,
alhora ha d’adjudicar a l’oferta econòmicament més avantatjosa i ha d’aprovar unes
instruccions internes de contractació que assegurin l’aplicació de l’esmentat. Aquesta
instrucció va ser aprovada pel Consell d’Administració en sessió del 9/09/08, després
de ser supervisades per la Secretaria municipal, i finalment ha estat aprovada pel
Consell d’Administració en data 18/05/11 i rectificada, per error material, el 26/09/2011.
En els expedients tramesos al llarg de l’exercici fiscalitzat s’han respectat els
esmentats principis a l’haver-se aplicat el corresponents procediments per raó de la
quantia.
En relació al patrimoni, un any més s’informa de la necessitat de donar compliment al
ROAS i al Reglament de Patrimoni formalitzant un inventari dels béns i drets que haurà
de formar part com annex de l’inventari de l’Ajuntament.
En relació a l'objecte social, aquesta interventora fa seva la recomanació de l'auditor
de què existeixi una correspondència entre les activitats que realitza GUSAM SA i
l'objecte social relacionat en els estatuts, que hauria de recollir-los de forma específica.
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En relació a la resta d’elements objecte d’auditoria, segons l’auditor no s’han observat
errors ni irregularitats que mereixin ser posats en consideració del consistori.
• Anàlisi de l’execució del pressupost
La societat, donant compliment al que disposa la normativa reguladora de les hisendes
locals, va elaborar un estat de previsions d’ingressos i de despeses per a l’exercici
2011 que va ser aprovat pel Consell d’Administració celebrat el 01/03/2011 i que va
ser presentat i sotmès a l’aprovació de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Aquestes
previsions van ser presentades, doncs, fora del termini establert a l’efecte per l’article
168.3 TRHL ja que aquest finalitza el 15 de setembre del 2010.
Les esmentades previsions d’ingressos i despeses de GUSAM SA per a l’exercici 2011
van ser definitivament aprovades pel Ple de 08/09/2011.
Pel que fa al pressupost corrent les previsions van ser les següents, les quals
seguidament procedim a comparar amb la seva execució a 31 de desembre de 2011:
INGRESSOS:
PREVIST

EXECUTAT

% executat % no exec.

CAP III

Ingressos d'explotació i variació d'existències

153.127,35

172.304,20

CAP IV

Subvenció Ajuntament

147.973,26

84.956,00

57,41%

-42,59%

CAP V

Ingressos patrimonials i financers
INGRESSOS CORRENTS

23.113,74
324.214,35

37.179,09
294.439,29

160,85%
90,82%

60,85%
-9,18%

DESPESES:
PREVIST

EXECUTAT

% executat % no exec.

CAP I

Personal

129.017,00

138.852,26

107,62%

7,62%

CAP II

Despeses d'explotació i altres despeses externes

51.370,00

155.374,72

302,46%

202,46%

CAP III

Despeses financeres

6.700,00
187.087,00

212,31
294.439,29

3,17%
157,38%

-96,83%
57,38%

DESPESES CORRENTS

PREVIST
DIFERÈNCIA INGRESSOS/DESPESES CORRENTS:

EXECUTAT

137.127,35

-

(abans d'Impostos)

Si analitzem ara el % d’execució de totes les previsions, tant les corrents com les de
capital, d’acord amb les dades previstes en el pressupost consolidat, aquests són, a
31 de desembre de 2011, els següents:
INGRESSOS

PREVIST

EXECUTAT

% executat

% no exec.

Capítol III - Taxes i altres ingressos

153.127,35

172.304,20

112,52%

12,52%

Capítol IV - Transferències corrents

147.973,26

84.956,00

57,41%

-42,59%

Capítol V - Ingressos patrimonials
Total Pressupost ingressos

23.113,74
324.214,35

37.179,09
294.439,29

160,85%
90,82%

60,85%
-9,18%

PREVIST

EXECUTAT

% executat

% no exec.

129.017,00

138.852,26

107,62%

7,62%

51.370,00

155.374,72

302,46%

202,46%

6.700,00

212,31

3,17%

-96,83%

137.127,35
324.214,35

19.646,26
314.085,55

14,33%
96,88%

-85,67%
-3,12%

DESPESES
Capítol - I - Despeses de personal
Capítol II - Despeses en béns corrents i serveis
Capítol III - Despeses financeres
Capítol VI - Inversions reals
Total Pressupost despeses

_____
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PREVIST
DIFERÈNCIA INGRESSOS/DESPESES TOTALS

-

EXECUTAT
- 19.646,26

El resultat ordinari de l’exercici ha estat 0 € ja que l’Ajuntament ha subvencionat el
dèficit d’explotació existent, 84.956,00 €, en la seva totalitat.
Pel que fa al dèficit existent en l’execució total, de - 19.646,26 €, aquest correspon al
valor de les inversions realitzades per a l’inici de la prestació del servei integral de
l’aigua, per la part pendent d’amortitzar i, per tant, pendent d’imputar a costos del
serveis.
CONCLUSIONS
1. Del resultat del control financer realitzat sobre els comptes anuals de la societat
municipal GUSAM, SA, exercici 2011, es desprèn que aquests expressen, en
tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni.
2. Es reitera la necessitat d’elaborar un inventari de béns que haurà d’annexar-se
al de l’Ajuntament, proposta ja manifestada en anteriors exercicis.
3. S'ha de procedir a comptabilitzar la cessió dels béns adscrits al servei relatiu al
cicle integral de l’aigua, per tal de donar compliment al contracte programa
signat amb l’Ajuntament.
4. Pel que fa al respecte dels principis rectors de l’art. 55 de l’EBEP, d’igualtat,
mèrit i capacitat per tal de seleccionar i contractar el personal, caldria establir
procediments que permetin garantir la seva efectiva salvaguarda.
5. Cal respectar les competències atribuïdes pels estatuts pel que fa al
nomenament i aprovació de retribucions del personal i gerent, procurant
eliminar o reduir a casos excepcionals els supòsits de ratificació posterior.
6. S’informa que ha estat regularitzat l’augment indegut de les retribucions del
gerent de la societat produït al 2010 en no haver-se aplicat la mesura
extraordinària per a la reducció del dèficit públic prevista en la Disposició
Addicional novena del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig. S’ha donat així
compliment a l’escrit de data 18 d’octubre del President de la societat, on va
manifestar la involuntarietat de GUSAM SA de no complir amb el que disposa
la norma i la voluntat de regularitzar aquesta situació dins de l’exercici 2011.
7. Es recomana que l'objecte social definit en els estatuts identifiqui de manera
específica les activitats que realitza GUSAM SA.
8. En relació al compliment de les normes i directrius que li són d’aplicació a la
societat, amb excepció de l’anteriorment esmentat, es conclou que no s’han
observat altres desviacions rellevants; no obstant això, es considera oportú
tenir en compte les propostes que es formulen en l’informe de l’auditoria de
compliment pel que fa al compliment de terminis de formulació i tramesa de les
previsions d’ingressos i despeses.”
14. 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 203 a la 220, ambdues
incloses, des del 15/10/12 a l’11/11/12:
_____
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-

Resolucions en matèria de personal: 2
Resolucions en matèria d’economia: 6
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 3
Resolucions en matèria de contractació: 2
Resolucions en matèria de representació: 1
Resolucions en matèria de béns: 2
Resolucions en matèria d’urbanisme: 2

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 15/10/12 i l’11/11/12, en matèria
de:
-

Seguretat i prevenció: 10
Gestió Urbanística i Territorial: 1
Participació: 7
Cohesió social i assistència primària: 1

URGÈNCIA
El regidor Sr. Planas abandona la sala de sessions.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I ENLLUMENAT PÚBLIC.
El Sr. Alcalde diu que s’ha de votar la urgència i explica que es tracta de l’encàrrec fet
a GUSAM SA i que es va explicar a la Comissió Informativa.
Votada la urgència, la mateixa és aprovada per set 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, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i les regidores Na Jèssica Flores i Travesa i N’Elena Navarro i Sanchís, dels
grups CUP i CIU; i quatre vots en contra dels regidors Na Marta de la Iglesia i
Formatger, N’Antònia Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps i Àngels Castillo i
Campos, dels grups ERC i PSC.
S’incorpora de nou al Ple el regidor Sr. Planas.
A continuació, el Sr. Alcalde llegeix la proposta següent:
“L’Ajuntament, en data 24/10/11, va encarregar a la societat GUSAM SA que estudiés
la forma de prestar diversos serveis municipals per tal que guanyessin en agilitat i
eficiència i en la documentació d’aquests informes s’havia d’aportar:
- Estudi de viabilitat
- Forma de prestació
- Aportacions que hagi de realitzar l’Ajuntament.
- Tarifes a cobrar als usuaris, si corresponen.
- Quanta documentació es consideri necessària per la prestació del servei.
_____
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El 3/02/12 va tenir entrada a l’Ajuntament l’estudi sobre la deixalleria; el 10/10/12, el
que feia referència al manteniment de l’enllumenat públic i el 13/11/12 l’Informe sobre
la viabilitat econòmica de prestació de serveis ambientals municipals, que inclou els
dos serveis esmentats, així com el del servei d’escombraries. En aquest informe es
recomana la creació d’una societat limitada amb caràcter instrumental destinada a la
prestació d’aquests tres serveis bàsics i que tenen caràcter mediambiental.
Considerant que el que proposa suposa un canvi en la forma de prestació dels serveis
ja que actualment les escombraries i el manteniment de l’enllumenat es gestionen
directament per l’Ajuntament a través de contractes de serveis amb empreses
particulars i que s’ha instruït el corresponen expedient en compliment del que
determina l’art. 188.5 en relació als articles 159 i 160 del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vistos els informes de Secretaria de data 14/11/12 i d’Intervenció de data 15/11/12
emesos al respecte de l’expedient.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la forma de gestió dels serveis de
recollida d’escombraries i manteniment de l’enllumenat públic; aprovant-se, així
mateix, la memòria de prestació del servei i l’informe sobre la viabilitat econòmica de
prestació de serveis ambientals municipals.
Segon.- Exercir per l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’activitat econòmica abans
meritada mitjançant la constitució d’una societat mercantil de capital íntegrament
públic, la denominació de la qual serà ALOC SERVEIS AMBIENTALS, SL, el capital
social de la qual serà de 3.000,00 euros i s’abonaran de l’aplicació 20 160 85090 del
pressupost municipal 2012, un cop la modificació 7/12 entri en vigor.
Tercer.- Que a efectes del que preveu l’art. 24.6 i 4.1n) del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, es considera la societat constituïda com a mitjà propi i servei tècnic
d’aquest ajuntament.
Quart.- Aprovar inicialment els estatuts de la Societat Municipal amb el caràcter de
societat limitada, que consten a l’expedient.
Cinquè.- Donar publicitat d’aquests acords per un termini mínim de trenta dies, amb
l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, així com al tauler d’edictes i al web municipal, per a què es puguin
presentar al·legacions o suggeriments.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que realment des d’ERC estan molt
sorpresos de portar aquest tema a través d’una nova societat. Explica que han vist
l’estudi aquesta tarda que l’ha imprès i no ha tingut temps de mirar-lo. Diu que és un
bon estudi per part de GUSAM SA, però ja veuran el contingut; al llarg del Ple ho ha
anat llegint i diu que s’estalviaran molts de diners, i és possible, però abans hem dit
que era difícil fer inversions en la Riera, però aquí es preveu comprar camions
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mitjançant endeutament, per molt que el servei que es vulgui prestar sigui millor.
També troba molt interessant que els partits de l’oposició formen part del Consell
d’Administració, deuen tenir molta pressa en muntar això, però també podrien
modificar els estatuts de GUSAM en aquest sentit.
Es proposa aprovar un canvi de forma de gestió sense que s’hagin pogut llegir
l’informe, i consideren que és una manca de respecte i diu que hi votaran en contra.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que no és de rigor tenir la
documentació el mateix dia del Ple, ja que no hi ha hagut temps de mirar-la; també es
pregunta per què no fa la gestió GUSAM, que pot, i també es pregunta si tindrà un
gerent i si això no seran més despeses, comenta que, de qualsevol manera, el govern
ho tirarà endavant.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que comparteix els arguments, no han
pogut estudiar res del que diu l’informe i hi votaran en contra, ja que s’han d’avaluar
les conseqüències de tot això.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que una empresa que només porti
temes ambientals és un tema que es planteja des de fa temps, fins i tot recomanat per
algun grup de l’oposició. Respecte del tema dels manteniments, comparteixen que pot
ser una cosa interessant, però tenen dubtes amb les escombraries però ara no estem
decidint això ja que es tracta d’un primer pas. Diu que votaran a favor.
El Sr. Alcalde diu que és un tema de terminis, el contracte s’acaba al febrer i s’hauria
de fer una nova licitació, a més es vol fer una millora en la manera de portar els
serveis i llegeix l’informe d’Intervenció en el qual diu que la societat sembla viable i el
cost que representa per l’Ajuntament suposa un estalvi. Afegeix que estem parlant
d’un estalvi de 120.000,00 euros per un cost de 3.000,00 i que també és important fer
la millora en el tema de l’enllumenat, però és una qüestió de termini per fer un nou
encàrrec portar tot això i recorda que va haver-hi una proposta de separar serveis per
tipologies i és lògica.
El Sr. Sánchez diu que els arriba una documentació de 40 pàgines i que no han tingut
temps de mirar i li diuen que posen pals a les rodes, recorda el tema de la gestió de
l’aigua capitalitzant una subvenció i que hi havia un informe que estava mal fet i es va
canviar desprès. És normal que ells plantegin coses, en altres llocs s’està separant la
gestió urbanística dels altres serveis, ja posats a fer-li cas, que li facin cas del tot i
modifiquin els estatuts de GUSAM SA.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set 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, Na Montserrat Carreras i Cort i En Félix Galceran i
Aliberch i les regidores Na Jèssica Flores i Travesa i N’Elena Navarro i Sanchís, dels
grups CUP i CIU; i cinc vots en contra dels regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger,
N’Antònia Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps, N’Àngels Castillo i Campos i En
Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, PSC i PP.
PRECS I PREGUNTES:
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15. PREGUNTA DEL
D’ALCALDES.

GRUP

MUNCIPAL

ERC

SOBRE

UNA

CIMERA

El regidor Sr. Rabasseda, en el Ple passat, va formular la següent pregunta:
“L’ajuntament ha convocat una cimera d’alcaldes que han aprovat la declaració de
territori català lliure a Arenys de Munt per al proper 6 de novembre? I si és així, per
què no ha informat al grup municipal d’ERC (que va votar a favor de la Declaració
d’Independència en el passat Ple) o al conjunt de regidors de l’ajuntament?”
El Sr. Alcalde diu que sí, que es va celebrar el dia 6 de novembre i que estaven
convidats representants municipals.
16. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LA CELEBRACIÓ DE L’ANY
SALVADOR ESPRIU.
La regidora Sra. Castillo formula el següent prec:
“Atès que l’any 2013 és l’any Salvador Espriu i entenem que s’han de fer actes,
divulgar la seva obra, la seva personalitat i la seva important figura literària sobretot
com a poeta.
Vist que a vegades hi ha celebracions que, sota el nostre punt de vista, no es preparen
amb la suficient intensitat, ni col·laboració, ni coordinació.
Atès que el PSC com oposició forma part d’aquest Ajuntament.
Per l’exposat, demanem a l’equip de govern que tingui present, en cas de fer algun
acte de celebració de l’any Salvador Espriu, que ho faci amb temps necessari perquè
siguin actes seriosos i cuidats, en forma adequada, que compti amb totes les entitats,
el món educatiu, persones interessades i partits polítics. Que no hi hagi improvisació si
realment es creu que cal fer-ho i que siguin actes rellevants.”
La regidora delegada de Cultura i Ensenyament, Sra. Flores, diu textualment: “Tenim
present que l’any vinent és any Espriu i tenim intenció de fer algun acte
commemoratiu.
Tots els actes que fem intentem que siguin seriosos i cuidats, i aquest també.
Justament des del Consell Municipal de Cultura, sempre ha estat una demanda crear
una comissió de treball per comptar amb la col·laboració de totes les persones que hi
vulguin participar.
Per això qualsevol aportació serà benvinguda.”
17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE ELS MOTIUS PELS
QUALS NO S’HA CELEBRAT CONSELL D’URBANISME DES DEL MES DE
MAIG.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que uns dels més importants mitjans que té l’equip de Govern per informar al
poble d’Arenys de Munt són els Consells sectorials, on s’exposen i s’expliquen les
actuacions que s’han realitzat, que s’estan realitzant i les que hi ha en projecte, així
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com també permeten la interactuació amb els vilatans i vilatanes que hi participen, ja
que som al cap i la fi els afectats d’aquestes actuacions.
Atès que una de les fórmules per potenciar els Consells sectorials de la vila era
establir un calendari regular.
Atès que en el cas del Consell d’Urbanisme es va establir, segons l’acta del dia 23 de
febrer, que es convocaria en el tercer dijous dels mesos parells, és a dir, febrer, abril,
juny, octubre i desembre, sempre que fos possible, i excloent el mes d’agost.
Vist que l’últim consell que es va realitzar va ser el 17 de maig com a data
extraordinària ja que el que corresponia al mes d’abril no es va poder celebrar, i que
tampoc s’ha convocat el del mes de juny i octubre.
Preguntem a l’equip de govern els motius pels quals no s’han convocat i si està
considerant alguna data per a convocar-lo durant aquest mes de novembre amb
caràcter extraordinari ja que, si no fos així, ens aniríem al mes de desembre i haurien
passat set mesos des de l’última convocatòria.“
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, diu que en la seva
lectura deia que sempre que fos possible, però en alguns casos no ho ha estat: al juny
s’havia de fer la visita als calaixos de la Riera i encara no sabem de qui és
competència; al juliol va coincidir amb el dia del Ple i al desembre es farà el dia 20.
Quan es convoqui, hi haurà alguns treballs que s’han fet del Pla General que estan en
redacció, no com el tema que entrava avui a Ple.
18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DE
LA PETICIÓ PER FORMAR PART DE LA DEMARCACIÓ GEOGRÀFICA DE
LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN ALELLA.
La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que el Ple ordinari del dia 13 d’octubre de 2011 la CUP va presentar una moció
on es demanava sol·licitar a la Comissió Rectora de la demarcació geogràfica de la
Denominació d’Origen Alella que Arenys de Munt hi entrés a formar part.
Atès que tots els membres del Ple vàrem votar a favor ja que consideràvem que
qualsevol iniciativa de foment econòmic era i és positiu pel poble.
Vist que en el seu moment també vàrem plantejar la necessitat d’un estudi previ per
saber quina seria la intenció dels nostres pagesos en la reintroducció del cultiu dels
ceps (actualment gairebé és a títol particular per consum propi), així com la qualitat no
només de les vinyes que ja tenim sinó també dels terrenys que siguin aptes pel conreu
d’aquesta nova varietat de raïm.
Vist que en fa ja un any i encara no em tenim cap resposta per part de l’Equip de
Govern referent a l’estat de l’estudi ni de cap campanya informativa vers els nostres
pagesos.
Preguntem a l’Equip de Govern si s’ha realitzat l’estudi que en aquell Ple la regidora de
Medi Ambient va dir que es faria, en cas afirmatiu quins han estat els resultats, quina
ha estat la resposta dels nostres pagesos i si finalment tot això ha estat positiu, si hem
entrat en la Denominació d’Origen Alella i què ens ha reportat a data actual.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment:
“L'acord del Ple va ser notificat a la Denominació d'Origen d'Alella, en data
19/10/11, però
la Comissió
rectora d'aquesta Denominació (com
a
òrgan
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competent) encara no ha fet cap tràmit per acceptar la incorporació segons determina
l'ORDRE ARP/64/2006, de 22 de febrer, per la qual s’aprova el Reglament de la
Denominació d’Origen, això ha succeït per diverses raons:
- Al 2009 es va fer la primera ampliació de la DO Alella per 10 municipis.
- Als anys 2010 i 2011 els Consells de tot l'Estat s'han hagut d'adaptar a la normativa
europea, refent-se els reglaments reguladors i unificant criteris i en aquest termini no
es podien fer ampliacions ni canvis en els consells reguladors.
- Fins al desembre del 2011 no es van enviar a Brussel·les els documents de
l'ampliació dels 10 municipis aprovada al 2009.
- Ara, al 2012, l'INCAVI havia de fer una resolució sobre aquests 10 municipis que
s’espera per abans del 31 de desembre.
- Només a partir de l'1 de gener del 2013 es podran tramitar noves ampliacions de
municipis, per tant, fins llavors, no es posaran en contacte amb nosaltres.
19. PREGUNTA
DEL
GRUP
MUNICIPAL
PSC
D’ELECTRICITAT I CONTROL DE L’ENLLUMENAT.

SOBRE

L’ESTALVI

La regidora Sra. Castillo formula la següent pregunta:
“Atès que una mesura important de l’equip del govern municipal actual creiem que va
ser imposar l’estalvi de la factura elèctrica de l’enllumenat públic.
Atès que unes de les causes més destacades per aconseguir aquest estalvi es deixar
molts carrers del poble a la penombra, cosa que no s’entén, perquè el PSC d’Arenys
de Munt creu que hi ha altres solucions per estalviar diners.
Atès que molts vilatans i vilatanes estan molt indignats per la distribució de llums que
resten enceses o apagades a segons quin carrers.
Per tot això, des del PSC no entenem com a l’Escorxador, i potser a altres edificis
municipals també passa, cosa que controlarem, resulta que desprès de fer algun acte
queden els llums encesos fins que a l’altre dia o dies següents fins que arriba la
primera treballadora.
S’ha pogut comprovar que durant el cap de setmana del 27 i 28 d’octubre i durant el
pont de l’1 de novembre els llums de l’Escorxador han quedat encesos tots els dies de
festa fins que la treballadora municipal va arribar al seu lloc de treball el 2 de
novembre. No entenem com és que si algú ha d’anar a tancar les portes a l’acabament
de l’acte o festa, no es cuida també de tancar els llums. O com és que no es fa un
protocol molt més eficient.
Preguntem a l’equip de govern per què ha passat, si poden establir la manera de
controlar aquesta mancança i a qui correspon veritablement assegurar que els llums
restin tancats, per tal de poder estalviar en la factura elèctrica.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “Les
incidències que es comenten es corresponen amb dies festius que la sala estava
llogada per festes particulars. Quan la tècnica de joventut ho va detectar va enviar un
correu a la Policia Municipal demanant que els agents comprovessin i revisessin que
no quedés cap llum obert abans de tancar l’espai i connectar l’alarma.”
20. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL CONSUM ECOLÒGIC I
RESPONSABLE DE L'ENERGIA.
_____
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La regidora Sra. Vila formula el següent prec:
“Atès que en el ple del dia 14 de juliol de 2011 el grup municipal d'ERC va entrar un
prec per impulsar un model energètic descentralitzat, participatiu i autosuficient
mitjançant la col·laboració amb Som Energia.
Atès que l'equip de govern va recollir la proposta i va establir contacte amb la
cooperativa Som Energia, fent-se'n soci.
Vist que actualment es pot contractar energia verda a la mateixa cooperativa provinent
de fonts renovables.
Atès que el grup municipal d'ERC dóna prioritat als aspectes mediambientals i creu
que donar exemple és la millor pedagogia per a què els ciutadans i ciutadanes facin un
consum responsable.
Demanem a l'equip de govern que proposi al Consell Comarcal del Maresme el
contacte amb la cooperativa Som Energia per tal que estudiï la possibilitat de les
compres agregades d’electricitat a través d’aquesta cooperativa.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “El
Consell Comarcal realitza la contractació de l’energia a través d’una licitació oberta a
qualsevol que es vulgui presentar, complint amb els principis de lliure concurrència i
publicitat determinats pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la Unió
Europea; per tant, no es realitzen invitacions de forma individualitzada, ja que això
vulneraria la lliure concurrència i són les empreses les que decideixen o no presentarse a aquesta licitació.”
21. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A UNA MILLOR IL·LUMINACIÓ
DELS ACCESSOS A LA MASIA DE CAN BORRELL.
La regidora Sra. de la Iglesia formula el següent prec:
“Vist que les retallades a partir de les restriccions en l’enllumenat públic d’Arenys de
Munt no estan funcionant de la manera prevista.
Vist que en aquest Ple ja s’ha posat de manifest que la planificació inicial sobre la
sistemàtica d’il·luminació de carrers i espais públics no sempre ha estat possible fer-la
realitat.
Atès que també s’ha exposat en aquest Ple la voluntat d’anar corregint les deficiències
detectades.
Vist que a la masia de Can Borrell s’hi celebren reunions diverses de nombroses
entitats i associacions, i que els accessos -especialment per les escales- sovint no
tenen gens d’il·luminació.
Demanem a l'equip de govern que procedeixi a il·luminar el parc de Can Borrell de
manera que sigui possible accedir per les escales de manera segura.”
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment:
“Desgraciadament, el Pla d’estalvi econòmic que va decidir l’actual equip de govern
per fer front als pagaments s’ha vist alterat per actes vandàlics que s’han concentrat
en dos espais que han de ser motiu de joia i satisfacció per als vilatans d’Arenys de
Munt: el Parc de Can Borrell i el Parc de Can Jalpí.
El parc de Can Borrell integrat dins del centre de la vila executat l’any 2001 amb unes
lluminàries d’una marca d’alt prestigi i reconeixement internacional, de la casa
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IGUZZINI, han patit incalculables actes vandàlics que s’han anat reparant, però que
degut a la situació econòmica actual, no s’ha pogut fer.
No obstant això, seguint les indicacions del Sr. Alcalde donades el 26-10-2012 s’ha fet
un reconeixement de totes les lluminàries i s’ha demanat a SECE, amb el mínim cost
possible, una reparació de les lluminàries de manera que quedin senyalitzades les
escales d’accés des del c/Josep Ma Soler i els dos accessos des del c/ del Remei.”
22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE QUAN ES PRESENTARÀ
EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA AJUSTAT A
LES POSSIBILITATS FINANCERES D’ARENYS DE MUNT.
El regidor Sr. Sánchez formula la següent pregunta:
“Atès que el projecte original sobre la urbanització superficial de la riera estava valorat
en 5.900.000,00 €.
Vist que es va executar una part del projecte original amb l’obra de les noves voreres
finançada amb els fons FEIL de 1.381.747,00 €
Atès que des d’ERC ens vam oposar a l’aprovació del projecte d’urbanització
superficial perquè enteníem que calia el seu replantejament per un de més realista i
més adequat a les possibilitats financeres del nostre municipi.
Vist que des de l’equip de govern s’ha manifestat en diferents ocasions que s’estava
revisant el projecte inicial d’urbanització superficial per ajustar el seu cost.
Atès que la rierada del passat 27 d’octubre ha tornat a posar de manifest la
importància d’acabar i d’acabar bé l’obra de la riera.
Vist que s’han fet diverses gestions amb l'ACA i el Ministerio de Medio Ambiente en
relació a la finalització de l'obra de canalització.
Preguntem a l’equip de govern si ja tenen elaborada la revisió del nou projecte amb un
cost més ajustat i si és així, quan el pensen presentar als veïns i veïnes d’Arenys de
Munt.”
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, respon que el tema de
la rierada a la que fa referència, com que no hi ha en un quilòmetre i mig entrada
d’aigua, aquesta va sobre la llera de la Riera, sobretot del Rial de Can Cornell. Per
altra part, en un estudi de l’arquitecta assessora, es diu que un altre problema són les
voreres que no estan fetes perquè són molt cares. El total de projecte no ho sabem i
no tenim diners per fer una contractació externa, per això els tècnics municipals ho
estan fent, amb els problemes de jornada que hi ha. Comenta que està en estudi per la
importància que té pel municipi.
23. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A SABER EN QUINA FASE
ESTÀ L’ELABORACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL.
La regidora Sra. de la Iglesia formula la següent pregunta:
“Arran de l’incendi l’any 2009 en un pis de la riera, ERC va presentar una moció
demanant un Pla d’Emergència Municipal, moció que va ser aprovada per unanimitat.
Ja en l’any esmentat, el 2009, el Sr. Molons va dir que feia tres anys que s’estava
treballant el pla juntament amb la DIBA, però calia fer uns nous estatuts en el conjunt
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de voluntaris per Arenys de Munt perquè poguessin formar part de Protecció Civil, i ser
el “cos” que conduís el Pla d’emergències, en aquell moment també es va parlar de la
manca de finançament per al projecte.
Un any desprès, el 24-02-2010, vam presentar una pregunta en la que demanàvem
com estava l’execució del pla.
La Sra. Carreras ens va contestar que no hi havia finançament, i que malgrat tenir
l’estructura de protecció civil, la manca de finançament feia que no es pogués dur a
terme l’elaboració del Pla.
L’any passat i va haver un altre incendi a la Riera, per sort aquest cop sense cap
pèrdua de vides humanes.
Recentment, el cabal de la riera ocasionat per les intenses pluges ha donat mes d’un
ensurt als nostres vilatans.
Des d’ERC demanem a l’equip de govern en quina fase està l’elaboració d’aquest Pla,
si s’ha fet alguna estimació del que valdria enllestir-lo, i si s’ha buscat alguna via de
finançament per al mateix.
Entenem que estem passant per moments financers difícils, però des d’ERC creiem
que el nostre poble necessita l’elaboració d’aquest Pla.“
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “Els
Plans d’Emergència s’elaboren per diversos conceptes o en previsió de diferents
situacions catastròfiques que es poden produir en els diferents municipis. Alguns són
obligatoris depenent del lloc on està ubicada la població i del risc que té de patir els
diferents tipus de catàstrofes.
Tenim el Pla d’emergències contra incendis de la Diputació de Barcelona, que
contempla el que s’ha de fer davant un incendi forestal que pugui ocasionar greus
situacions de perill a la població. Cada any es revisa i es posa al dia i es per això que
ens donen la subvenció per tenir en condicions les franges perimetrals de les
urbanitzacions.
Hauríem de tenir el Pla d’emergències sísmiques ja que som una població dins el
territori catalogat de ser susceptible de tenir aquest tipus d’incident, però encara no
s’ha redactat.
El Pla contra les inundacions correspon a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, ja que la
normativa fa esment d’aquesta població.
L’elaboració d’aquests Plans costen prop de 6.000,00 €, segons els pressupostos que
s’han demanat. Ara el Consell Comarcal del Maresme, fa poc, ha posat a disposició
dels Ajuntaments el suport tècnic per poder elaborar aquests plans d’emergència i ens
posarem en contacte per mirar quines són les condicions econòmiques que ens
demanarien per aquesta elaboració.
S’ha de deixar clar que, en el cas que hi hagi un incendi en un pis, això no forma part
del Pla d’emergències. Quan hi ha un incendi o un escapament de gas, s’activen tots
els protocols que ja hi ha establerts, policia local, bombers, mossos d’esquadra i
ambulància.
Per les altres actuacions com una rierada, una ventada, una nevada, es fa servir el
protocol del CECAT i s’avisa al personal de l’ajuntament que pot actuar i ajudar a
resoldre la situació el més aviat possible, com és el cas de la policia local i la brigada
municipal.”
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24. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE L’ACCÉS DE PEATONS DEL C/
COTXERIA A LA CARRETERA SANT CELONI.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“Des del Grup Municipal del Partit Popular demanem que si es podria fer una actuació
en l’escala del Passatge de la Cotxeria, cantonada que dóna a la carretera, perquè
gent amb una edat avançada em comentava que tenia dificultats amb les escales, i si
es podia fer alguna mesura per fer mes fàcil l’accés a elles.
Prec: Per tant el Grup Municipal del Partit Popular d’Arenys de Munt demanem que
s’estudiï la manera de fer-la més accessible.“
El regidor delegat de Gestió Urbanística i Territorial, Sr. Molons, respon que és un
espai complicat, perquè el carrer és estret i es mirarà de baixar l’alçada dels graons
per facilitar la pujada. Pel que fa a la rampa, degut al desnivell, no és possible i tota la
vorera seria rampa.
25. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE EL CONTROL AL SERVEI
D’ESCOMBRARIES.
El regidor Sr. Planas formula el següent prec:
“El Grup municipal del Partit Popular ha observat pocs avanços en la neteja tant dels
carrers com de la recollida d’escombraries. Veïns em comenten sovint que quan passa
el camió de la brossa i recullen les deixalles se’ls trenca una bossa i no la recullen.
Desprès han de sortir ells a escombrar el que deixen per terra.
Prec: Demanem que si es pot tenir més control amb el servei d’escombraries per evitar
molèsties als veïns de fer una feina que no els pertoca.“
La regidora delegada de Sostenibilitat Ambiental, Sra. Vázquez, diu textualment: “És
obligació de l’empresa que fa el servei de recollida de residus municipals escombrar i/o
recollir les restes o la brutícia que hagi caigut al terra. En diferents ocasions se’ls ha
recordat que cal que ho facin. Tot i així s’insistirà de nou. També pot ajudar a controlar
que ho fan, que aquells veïns o en aquells punts on no es faci, ho comuniquin a
l’ajuntament.”
26. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE EL FERM DEL PASSATGE
COTXERIA.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“El Grup Municipal del Partit Popular ha detectat que tot el carrer del Passatge de la
Cotxeria té el ferm molt malmès, empitjora dia a dia degut a la gran quantitat de trànsit
que té aquell carrer. Per tant, demanem que es faci una actuació per millorar l’estat del
ferm.
Pregunta: tenen previst fer alguna actuació per la rehabilitació del ferm del carrer, i
quan ho faran?”
La regidora delegada de Seguretat i Prevenció, Sra. Carreras, diu textualment: “És cert
que el ferm del Passatge Cotxeria està molt malmès degut en gran part a les obres de
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canalització de la Riera que va fer que fos un pas important de sortida dels camions i
de la maquinària pesada que es feia servir.
En som plenament conscients, de tal manera que el dia 10 d’abril d’aquest any 2012
ens va arribar un pressupost del que costaria fer-hi una actuació en la seva totalitat
per deixar-lo en condicions. Aquest pressupost puja a 12.445,07€.
De moment aquests diners no els tenim i és per això que estem mirant si hi podem fer
una actuació, malgrat que sigui provisional, per tal de que no es faci en poc temps
intransitable.”
27. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Sánchez, sobre l’acte que va convocar l’alcalde, voldria saber quants van
venir i quin ressò va tenir.
El Sr. Alcalde diu que hagués tingut més ressò si ERC no s’hagués oposat al mateix.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les zero hores i vuit minuts del dia setze de novembre, de
la qual cosa, jo, el secretari, CERTIFICO.
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