AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 14/14
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores i sis minuts del dia vint-i-tres d’octubre
de dos mil catorze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió
pública ordinària de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i
Ferrer, els tinents d’Alcalde N’Alfons Molons i Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na
Montserrat Carrera i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i
Formatger, En Josep Sánchez i Camps, En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia
Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch, Na Jèssica Flores i Travesa, En Fèlix
Olivan i Mayoral i En Ramon Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació,
Na M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia, fent constar que la Junta de Portaveus ha acordat que el punt 8 passi a
ser el 4.
PART DISPOSITIVA

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE
DATA 18/09/14.
S’aprova l’acta, amb la següent esmena presentada per la regidora Sr. Flores, i
s’ordena la seva transcripció al llibre d’actes:
En el punt 7, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS I RECLAMACIONS
PRESENTATS A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DE LA URBANITZACIÓ DE LA CALÇADA DE LA RBLA. FRANCESC
MACIÀ I DE LA RBLA. EIXAMPLE I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT,
pàg. 21, en la votació, on diu:
“.../... una abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup CUP.../...”
Ha de dir:
“.../... una abstenció del regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.../...”
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
URGENT DE DATA 22/09/14.
S’aprova l’acta i s’ordena la seva transcripció al llibre d’actes.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2013.
El regidor delegat d’Economia, el Sr. Sánchez, llegeix la següent proposta:
“Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013, que inclouen tant els
referents a l’Ajuntament com els de la societat municipal Gestió Urbanística i Serveis
Arenys de Munt S.A. (GUSAM) i la societat municipal ALOC serveis ambientals SL
(ALOC), es van sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va
emetre el seu dictamen aprovador en data 2 de setembre de 2014.
Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Província, pel període
reglamentari, no s’han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
Vist que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del
208 al 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), l’Alcaldia presidència proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici
2013, integrats pels següents estats bàsics:
A) Relatius a l’Ajuntament d’Arenys de Munt:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 16.675.521,32 €, i un passiu
del mateix import.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici dóna un estalvi de 943.439,29 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets reconeguts nets de
7.494.539,00 €, unes obligacions reconegudes netes de 6.332.502,12 € i un resultat
pressupostari ajustat de 1.267.057,82 €.
Així mateix, els drets pendents de cobrament de l’exercici a 31 de desembre eren de
2.263.053,06 € i les obligacions pendents de pagar de 523.552,15 €.
- Estat de tresoreria: en tancar l’exercici dóna una existència de 2.786.763,87 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria
per a despeses generals de 2.783.192,61 € i un romanent de tresoreria afectat a
despeses de 129.833,76 €.
B) Relatius a la Societat municipal GUSAM S.A.:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici el total del seu Actiu s’eleva a 5.932.196,36 €
al igual que el seu Passiu.
- Compte de Pèrdues i Guanys: en tancar l’exercici dóna un resultat de 89.843,74 €.
C) Relatius a la Societat municipal ALOC AMBIENTAL S.L.:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici el total del seu Actiu s’eleva a 439,10 € al igual
que el seu Passiu.

- Compte de Pèrdues i Guanys: en tancar l’exercici dóna un resultat de – 2.661,89 €.
Segon.- Aprovar definitivament
l’Ajuntament, que és la següent:

la

documentació

complementària

relativa

a

- Acta d’arqueig d’existència en caixa a final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables, acompanyada dels corresponents
certificats bancaris, amb una existència final en tancar l’exercici de 2.786.763,87 €.
Tercer.- Acordar que el resultat de l’exercici anterior, que és de 1.551.708,73 €, sigui
traspassat del compte 120 - RESULTATS DE L’EXERCICI ANTERIOR al compte 100 PATRIMONI.
Quart.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2013, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determina
l’article 212.5 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que la postura de CIU serà votar a
favor d’aquest Compte General, agraeix la feina del tancament, valora el resultat
positiu en temps difícils, també assenyala el resultat positiu de GUSAM, i malgrat
algunes mancances, es tira endavant.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “El Compte General
constitueix un instrument essencial per evidenciar la gestió realitzada a l'Ajuntament
en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, durant tot un exercici, i
el seu tancament mostra si aquesta gestió ha estat ben feta, o no, en tot l'ampli
espectre en el qual es treballa des del consistori.
Estem parlant d'un tràmit administratiu, però que implica moltes més coses que una
simple aprovació.
De l'anàlisi del Compte General es poden extreure moltes dades i molta informació del
tipus de gestió que s'ha estat realitzant durant tot un any. I també, evidentment,
esdevé un mecanisme de control important.
D'aquest Compte General podem veure que el resultat de l'exercici dóna un estalvi de
943,439,29 euros.
Fet que ens satisfà perquè dues terceres parts de l'any es van gestionar amb la CUP
al Govern i al capdavant de la regidoria d'Economia
Tot i així veiem que el tancament d'aquest Compte General es presenta avui, 23
d'octubre, quan, segons la legislació vigent, s'ha de presentar a Ple abans de l'1
d'octubre i a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d'octubre. Després de tres
exercicis, el 2010, el 2011 i el 2012, justament quan la regidoria d'Economia la portava
la CUP, els tancaments del Compte General es van fer dins dels terminis establerts. I
no ens agrada que, el primer any que ho fa aquest nou govern, ja tornem a estar fora
dels terminis. Nosaltres vam complir. Feia molts anys que no es complia. Ens hauria
agradat que s'hagués continuat amb el compliment de la legislació vigent en temes
d'ordre, com és el compliment de terminis.
En el tancament del Compte General de l'any passat, que es va fer el 25 de setembre,
dins de terminis, els hi vam demanar que esperàvem que continuessin amb aquests
compliments de les normes i que amb el compliment dels anys anteriors. Veiem que
aquella petició no s'ha acomplert.
Per altra banda, GUSAM ha tancat l'exercici del 2013 amb un benefici de 89,843,74
euros. Ens alegrem d'aquesta dada perquè veiem que es consolida la projecció de
l'empresa municipal.

Atès que aquest any 2013 va ser dirigit durant dues terceres parts per la CUP a
l'Alcaldia i al capdavant de la regidoria d'Economia votarem a favor.”
El regidor Sr. Sánchez diu que la gestió que va fer la CUP va ser molt bona, amb una
gran neteja, ells han seguit amb una gestió de rigor i reducció del deute, també podrien
haver-ho fet en un ple anterior, tenien un ple ordinari i s’ha considerat que era el millor
col·locar-ho en aquest, però té una bona noticia i és que s’aprova el pressupost a
l’octubre.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors
presents en el Ple.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY
2015 I PLANTILLA ORGÀNICA.
El Sr. Alcalde diu que aquest pressupost s’eleva a 7.800.000 euros pel que fa a
l’Ajuntament i 1.500.000 per a GUSAM i gestionar aquest import és un tema de
responsabilitat que s’assumeix i avui es presentaran les línies mestres orientades a
complir el Pla d’Actuació Municipal; deixa el detall del pressupost al regidor
d’Economia, però vol fer unes pinzellades sobre les modificacions respecte a l’exercici
anterior:
- Personal, ja que les possibilitats d’autonomia local estan molt limitades amb la
normativa, i només es pot cobrir una part de l’any amb un tècnic de medi
ambient i un informàtic, també es regula el personal de l’OAV segons la Relació
de Llocs de Treball, que ja va ser aprovada pel Ple i que va tenir en compte la
seva especialitat, també es contemplen les conseqüències d’una sentència
judicial que va readmetre un treballador que havia estat un contracte extern, en
total puja un 3,1% i també es crea un càrrec de directiu per donar suport a la
brigada i als treballs de manteniment de les vies públiques.
- Es treballarà en la substitució del model gerencial, que ara encapçala l’alcalde i
que es recolza en els caps d’àrea.
- Es pugen les dietes per assistències als òrgan col·legiats i, malgrat tot,
s’estalvien 49.000 euros.
- Es continua treballant en la regularització de la relació de llocs de treball per a
eliminar disfuncions segons un informe de la Diputació de Barcelona, per tal
d’eliminar problemàtiques de determinats llocs i també perquè els complements
específics del personal s’ajustin al dels municipis de població similar a la nostra
de la província de Barcelona. Hi ha un full de ruta per anar solucionant-ho, com
és el cas d’administratius i personal del grup E; com que això s’està treballant,
es posa en un Fons de Contingència per si es tira endavant.
- Les dotacions de manteniment de la via pública s’incrementen fins 75.000
euros i hi haurà una actuació al camí de Sta. Cecilia de Torrentbò, a través
d’una subvenció de la Diputació.
- Es reforcen les campanyes de civisme.
- Les subvencions a entitats ja van ser incrementades en el 2013 i enguany
s’incrementen un 19% més.
- Es mantenen iniciatives com la brigada jove.
- Hi ha 20.000 euros per un programa de foment de l’economia local perquè hi
ha voluntat de sortir de l’actual situació econòmica desfavorable.
- Hi ha hagut un pressupost participatiu de més de 300 veïns en diversos temes.

-

En l’actual context econòmic que continua essent desfavorable, però una mica
menys, es faran millores en les subvencions de Benestar Social, ja que es una
realitat que hi ha famílies que ho estan passant malament.
- Hi ha una aplicació de 26.000 euros pel manteniment de la piscina municipal.
- Hi ha temes que afecten a les comunicacions que tindran repercussions
favorables per l’Ajuntament, i es millorarà el web municipal, que requereix una
actualització.
- A GUSAM li surten els números i no es preveu cap transferència de
l’Ajuntament.
- En les inversions, complint el compromís amb la ciutadania s’ha obert un
plurianual per tal de continuar amb la urbanització, que també tindrà
contribucions especials.
Dóna les gràcies a la regidoria d’Economia i al personal d’Intervenció i Tresoreria,
perquè la feina és complicada, però som del pocs municipis que ja tenim pressupost i
insisteix en què en el mateix han participat 300 persones del poble, que s’ha
augmentat el 21% les aplicacions a Benestar Social malgrat que és possible que la
regidora necessiti més i com la vida associativa del poble és tan rica, que dinamitza,
se’n porta una part important dels canvis i, pel que fa al personal, es tracta de corregir
disfuncions, i és un pressupost que s’ha fet amb la voluntat de ser productiu i complir
el PAM.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que espera sortir-se’n i ser el més
entenedor possible. Com va dir l’any passat, està molt orgullós de fer aquesta tasca
per la població i que la fa amb la millor voluntat.
El termini del pressupost és un compromís del Govern anterior i de l’actual. És un
pressupost que tanca un mandat municipal, que en la seva primera fase, va tenir una
tasca molt difícil de rigor i fer les coses, i que s’ha continuant fent ara, amb una visió
estratègica que pugui ser compartida per tots els grups, com la neteja de carrers i
places, obres d’inversió, endreça de l’espai públic, continuar amb la urbanització de la
Riera, poder posar en marxa un pla d’arranjament de la xarxa d’aigua segons un Pla
director que farem servir com a full de ruta, també s’ha posat accent en ajudar a les
famílies que ho passen malament i reforçar la inserció laboral, també es treballa en la
modernització del comerç i de l’Ajuntament per tal que el personal tingui millors eines,
com un nou servidor. Per altra banda, continuar amb la tasca de l’anterior equip de
govern i fer més transparent l’Ajuntament.
Aquest pressupost ha superat un procés participatiu en el que la gent podia votar i el
govern es comprometia a posar-ho, no està tan satisfet per la participació a nivell
polític i ho assumeix, van considerar les crítiques que se li van fer, i les visions
estratègiques que es van plantejar.
Han modificat el criteri de caixa al de drets reconeguts, això ha permet fer dotacions de
despeses corrents, i s’ha creat un fons de contingència de garantia per tal de tenir un
marge de maniobra, dotat amb 118.000 euros.
També s’ha previst un altre tram de la Riera, sense subvencions i l’augment total ha
estat d’1,9%.
Explica, a continuació, la diferencia per capítols, tant d’ingressos, com de despeses
respecte de l’any 2013.
Destaca com a despeses destacades:
- El deute de l’SGAE
- Rènting material informàtic
- No es modifiquen les dietes a regidors.
- Despeses jurídiques es redueix.
- Es podrà fer una campanya de recollida selectiva potent de 34.000 euros.

-

En quant a Promoció Econòmica i del poble, destaca la necessitat d’un
programa estratègic de desenvolupament econòmic global i es crea una partida
nova i s’elimina la contractació d’empreses privades.
- Es crea la partida de dinamització del comerç i el concurs d’emprenedoria.
- A nivell de governació, el projecte comunitari té un increment de 28.000 euros.
- Hi haurà una campanya de civisme sobre els animals de companyia,
acompanyada amb una neteja.
- S’ha incrementat en un 21% el manteniment de vies públiques.
- S’ha mantingut el compromís de donar suport a les famílies que ho passen
malament i la novetat és el fons social dotat de 30.000 euros.
- Esport té un augment de l’1% hi ha novetats en aplicacions, com la piscina
municipal, que té aplicació pròpia. Hi ha un estalvi en Can Zariquey degut a la
gestió del pàdel.
- S’augmenta la subvenció a l’Esplai de Jubilats.
- Es posa en marxa una plana OPENDATA en la qual es posarà la informació al
ciutadà amb el criteri govern obert.
- En AMUNT TV s’ha ajustat el format de la gestió, multiplicant per quatre la
producció.
- En Ensenyament i Cultura deixa de tenir l’impacte de la Capital de la sardana, i
l’augment és d’un 3%. També recorda que de l’Aula de Música s’alliberen
recursos, ja que no serà gestió municipal.
- Es garanteixen serveis com el cicle de Can Jalpí, es crea una nova subvenció
per la gestió de l’Aula de Música.
- En l’apartat d’inversions, s’ha escoltat als veïns d’Arenys de Munt i s’ha pujat el
procés participatiu; s’ha creat una aplicació per fer un tancat pels gossos,
enllumenat diversos, 30.000 euros per equipaments d’ensenyament. També
s’ha previst, per altra part, un plurianual de l’obra de la Riera i que els veïns de
la següent fase paguin el mateix que els de la primera. Hi ha una important
inversió per equipaments esportius, el camí de Lourdes, segona fase de wi fi
net, que està pendent de la legalització del projecte, també es posa en marxa
el Pla director de l’Aigua, finalment hi ha una previsió d’una expropiació d’un
equipament lligat a un aprofitant de la UA10. El total d’inversions ascendeix a
910.00 euros.
El pressupost de GUSAM és el resultat de la consolidació de totes les activitats, que
no necessita ni un euro de subvenció; pel que fa a la gestió de l’aigua hi ha augment
de la despesa de formació, reducció de despesa de compra d’aigua del 13% i hi ha un
fons social per les persones que no poden pagar l’aigua. Quant a la deixalleria, tindrà
un resultat d’uns 5000 euros, i el fet de modificar les tarifes dels industrials, podria
millorar aquest. L’escola bressol ha tingut una reducció d’ingressos per tenir menys
nens que atendre i la despesa es manté en l’encàrrec. La neteja queda en iguals
termes que es va encarregar.
La proposta de la comissió és la següent:
“Vist el projecte de Pressupost General de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per al 2015 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 9 d’octubre i vist l’informe
emès per la Interventora en data 10 del mateix mes.

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 2.015 que,
resumit per capítols i per cadascuna de les entitats que l’integren, és el següent:
INGRESSOS

AJUNTAMENT

Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol

3.525.480,00
60.000,00
1.228.490,01
2.187.335,49
124.000,00
80.133,39
607.877,52

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

Total Presssupost ingressos

7.813.316,41

DESPESES

AJUNTAMENT

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

2.503.210,32
2.730.052,22
65.120,00
794.388,76
118.180,61
910.456,92
691.907,58

Total pressupost despeses

7.813.316,41
-

EMPRESA
GUSAM SA

1.124.201,13
402.202,51
44.540,78

1.570.944,42

EMPRESA
GUSAM SA
728.044,23
760.185,16
5.550,00
5.900,00

TOTAL
3.525.480,00
60.000,00
2.352.691,14
2.589.538,00
168.540,78
80.133,39
607.877,52
9.384.260,83

TOTAL

12.807,00

3.231.254,55
3.490.237,38
70.670,00
800.288,76
118.180,61
962.114,61
704.714,58

1.564.144,08
6.800,34

9.377.460,49
6.800,34

51.657,69

OPERACIONS
INTERNES

408.102,51

-

408.102,51

OPERACIONS
INTERNES

408.102,51

-

408.102,51
-

CONSOLIDAT
3.525.480,00
60.000,00
2.352.691,14
2.181.435,49
168.540,78
80.133,39
607.877,52
8.976.158,32

CONSOLIDAT
3.231.254,55
3.490.237,38
70.670,00
392.186,25
118.180,61
962.114,61
704.714,58
8.969.357,98
6.800,34

Segon.- Aprovar els documents annexos a l’expedient, que inclouen els càlculs
efectuats en aplicació de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat pressupostària i
Sostenibilitat financera.
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l’expedient, tant de
l’Ajuntament com de l’empresa municipal GUSAM.
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. Planas, en nom del grup PP, diu que avui està al Ple per dir dues
paraules ja que no es troba bé i ni tan sols podrà quedar-se a votar, però que voldria
votar en contra perquè considera qui molt abarca, pot acabar malament; que hi ha
moltes coses a fer, tenim obert un tema riera que no sabem com sortirà, i per això i per

altres arguments que ha fet arribar a la secretària, votarà en contra i és la primera
vegada que ho fa, ja que sempre deixa fer. Com es troba res be, marxarà. A
continuació es transcriu la intervenció que ha fet arribar: “El Grup Municipal del Partit
Popular vol posar de manifest el poc temps a disposició que des del Consistori s’ha
deixat per poder procedir a l’anàlisi dels Pressupostos del 2015, així com els Informes
d’Intervenció i Secretaria.
Dit això, després d’avaluar tota la informació, volem manifestar el següent:
1) Segons l’informe d’Intervenció s’acompleixen:
a. El marc d’estabilitat pressupostària que marca la normativa europea.
b. L’objectiu d’estabilitat pressupostària.
c. L’objectiu de deute públic.
d. La regla de despesa.
2) No obstant s’acompleixin els requisits esmentats, observem que els
pressupostos del 2015 no s’ajusten a les necessitats i demandes reals en
relació a les despeses pressupostades.
• Respecte les previsions de despesa dirigides a l’empresa GUSAM, en el cicle
integral de l’aigua es fan unes previsions que al nostre parer poden variar
segons les demandes, els incidents en el manteniment i la inversió, en el sentit
de què no poden ser aquestes quantificables en aquest moment; per exemple,
l’estat actual de les canonades és deficitari i no existeix una previsió del cost
que pot suposar possibles obres a realitzar o simples tasques de manteniment.
Tanmateix, veiem la incorporació d’una previsió de 3000 euros destinada a un
fons social; entenem que limitar una quantitat en aquest extrem no és ajustarse a les necessitats a les quals es destina aquest fons.
Pel que fa a la previsió de despesa destinada a la deixalleria municipal,
aquesta és abstracta i no queda determinada fent-se només esment a
“possibles” i no a qüestions reals.
Escola Bressol: en aquest punt trobem interessant que es doni la facultat a
GUSAM de poder valorar i proposar a l’Ajuntament els possibles canvis en el
servei que hagin de suposar una major despesa a la inicialment prevista.
Entenem que un pressupost ha de donar cobertura a les despeses del servei i
no deixar entreveure que n’existiran ja de futures que ni es concreten ni es
quantifiquen.
• Respecte a al que fa als contractes menors, tampoc estem d'acord en les
quantitats esmentades en el article 34.
• Pel que fa a les justificacions de pagament a les diferents regidories, sostenim
que existeix un desequilibri entre aquestes regidories que al nostre parer tenen
que ser més equitatives en els apartats que els pertoca.
• Tampoc estem d'acord amb el que s'estableix en concepte de dietes de regidor,
ja que l'actual Equip de Govern en té coneixement i així s’ha fet constar en un
acta d’un plenari, que s’ha de dotar i així ho va prometre, a l'oposició amb més
pressupost per assistències realitzades derivades de l’exercici del seu càrrec.
Això no queda palès als pressupostos del 2015, però sí en canvi vostès, ja amb
anterioritat a aquests, sí que s'han augmentat considerablement les seves
dietes.
Entenem, que procedeix prendre exemple en aquest punt de l'antic equip de
Govern en aquest sentit. Més pressupost a l'oposició permet donar més marge
per poder aportar propostes i treballar amb més facilitat, i això políticament
parlant no els interessa. Com ja comencen a fer de forma habitual és incomplir
amb totes les seves promeses i no només aquesta, sinó també aquelles
referents per exemple a la neteja, a l’optimització de recursos, a aquells
projectes sense saber on anem, a la no especificació en els programes núm.
330 i 334 entenem que quan parla de promoció cultural es tindria que detallar

exactament com es faria aquesta, i falta per detallar a més aquells actes
culturals i tradicionals; o com també passa en el programa núm. 338 en
apartats concrets, altres festes.
• Pel que fa al cost de modernització de la web, som partidaris de suprimir la
partida de 800 euros al programa 920/ 46603/ 121.
El grup municipal del Partit Popular votarem en contra del pressupostos municipals del
2015, no només pels motius exposats, sinó perquè entenem que el que cal es
prioritzar les necessitats que per nosaltres són indispensables com la salubritat i
neteja, i destinar el pressupost a un projecte sòlid com el de potenciar l’apartat de
benestar social.
Fins ara sempre el nostre vot havia estat d’abstenció per deixar fer a l'equip de govern
i nosaltres després fer les aportacions que haguéssim considerat escaients en cada
cas i necessàries, i que aquestes fossin aplicades sense alterar significativament els
seus càlculs referents a on van destinades les partides pressupostàries.
És de sentit comú deixar treballar per poder realitzar aportacions i crítiques de forma
constructiva, sempre tenint com objectiu principal el benestar del ciutadans, que es la
línia l’actuació del grup Municipal del Partit Popular.
No sabem, amb aquests pressupostos, on l’Equip de Govern vol anar i quin és el
projecte concret que té en diferents àmbits, així com tampoc hem vist cap millora
significativa, respecte a les actuacions previstes en els darrers pressupostos
municipals, entenent que, per tant, no ens deixen cap altre opció que reiterar el nostre
vot en contra.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu textualment: “Estem davant del
pressupost per al proper 2015 i ens agradaria fer algunes consideracions prèvies.
La primera és que l'any vinent, el 2015, és un any d'eleccions municipals. Unes
eleccions en què hi podria haver canvis en el panorama de les formacions
representants dels vilatans d'Arenys de Munt, amb noves formacions polítiques o amb
nous pesos de les formacions polítiques que actualment ja tenen representació a
l'Ajuntament.
En aquest sentit, des de fa força anys, quan s'ha realitzat el Pressupost en un any
d'eleccions, en un any de possibles canvis, sempre, s'ha buscat el consens de totes
les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament. Justament per evitar al
màxim, que els canvis que es puguin produir, afectin el menys possible a l'acció
política de l'any d'eleccions amb els canvis que es puguin produir.
Això havia estat així durant força anys, menys l'any 2011, en què no es va fer el
pressupost quan tocava i es va deixar per a què el fessin les formacions polítiques que
governessin a partir del juny del 2011.
Ara ens trobem que aquest any tampoc es fa així. El govern actual ha tirat pel dret
amb el seu pressupost, no han buscat cap tipus de consens, ni cap tipus d'acord, amb
totes les formacions polítiques que formem actualment el consistori.
I això, nosaltres entenem, és negatiu.
Per altra banda, i més enllà que l'any vinent sigui un any d'eleccions i que els vilatans
tinguin la possibilitat de canviar els seus representants polítics, tampoc trobem que
s'hagin fet les coses donant la màxima informació de forma pública.
Normalment, abans de fer els pressupostos es feien una sessions informatives
marcant com anirien les grans línies de despeses i com anirien els ingressos. En
aquestes sessions informatives els veïns que hi participaven aportaven les seves
idees, feien preguntes, aclarien dubtes i feien propostes. I a partir d'aquestes
propostes també es configurava el pressupost. Posteriorment, es realitzaven unes
noves sessions informatives en les que s'explicaven com havia quedat de forma
definitiva el pressupost.

Amb les formacions polítiques també es feia aquest exercici, per tal que poguessin fer
arribar les seves propostes per a l'elaboració del pressupost.
Finalment, després d'aquests tràmits d'informació i de participació, es portava el
Pressupost a Ple.
Això es feia així des de fa molts anys, però aquest govern no ho ha fet. No ho va fer
l'any passat, però tampoc ho ha fet aquest any. Tot i que han estat governant des de
l'1 de gener, afegint que actualment existeix el Consell d'Economia. Està bé que hi
hagi el Consell d'Economia, i que se l'informi. Però tot el tema informatiu, per un tema
tant important com és el Pressupost Municipal, requereix d'unes sessions públiques
informatives en les quals tothom tingui l'oportunitat d'assistir. S'ha de dir que una part
de la informació del pressupost s'ha enviat a tots els membres del Consell d'Economia,
sí, però ha estat avui, dijous, 23 d'octubre, a les 9:37. Però el Consell no s'ha convocat
per tractar aquest tema, que és un tema prou important. Si tenim Consell d'Economia,
hauria de servir per aquestes coses, també.
Ens diran que s'ha fet un procés de participació ciutadana, amb votacions, perquè els
veïns fessin propostes sobre com gastar 25.000 euros en despesa corrent i 100.000
euros en inversions i que després aquestes propostes s'han votat. Però una cosa és
que els veïns facin propostes, només, sobre 25.000 euros de despesa corrent i
100.000 euros sobre inversions, sobre un total pressupostari de 9.377.460 euros, i una
altra cosa molt diferent és que s'expliqui tot el pressupost, en una sessió informativa
especialment dedicada a aquest tema.
La CUP havia fet aquestes sessions informatives. I els governs anteriors també.
La CUP va establir uns criteris participatius clars, transparents, publicats a principis
d'any, amb informació que tothom coneixia i que possibilitava que les formacions
polítiques a l'oposició ho poguessin aprofitar.
Ara, nosaltres, no ens hem trobat aquest esquema.
Nosaltres lamentem que aquest govern actuï d'aquesta manera, d'esquena als
vilatans, i que no opti per uns pressupostos molt més clars, molt més transparents,
amb molta més informació per a tothom.
D'acord que vostès estan fent el seu pressupost, però s'hauria de comptar molt més
amb la gent i molt més amb la resta de formacions polítiques.
Respecte al lliurament de la informació del Pressupost? volem recordar que, des
d'ERC, es reclamava intensament, quan estaven a l'oposició (el Sr. Sánchez ho havia
fet moltes vegades) que es lliurés la informació dels Pressupostos com a mínim amb
15 d'antelació, per poder-lo estudiar amb deteniment.
A nosaltres, una primera aproximació a aquest pressupost, se'ns va lliurar el vespre
del dimecres 15 d'octubre, justets fa 8 dies d'això. I no era el Pressupost que tractem
avui, sinó que era un esborrany. Tota la informació del Pressupost definitiu la vam tenir
abans d'ahir, dimarts. Per tant, ens agradaria que ERC complís amb allò que tant
reclamava insistentment. Però veiem que, quan estan al govern, s'obliden de les seves
pròpies demandes.
El que si hem de reconèixer és que l'esborrany al Pressupost que se'ns va fer arribar
el 15 d'octubre, tot i que era un document en el qual faltava força informació, va ser en
un document informàtic obert. I ho agraïm.
Respecte al Pressupost, veiem que, en el capítol dels ingressos, s'ha deixat de banda
el criteri de caixa i s'ha passat al criteri de meritament. Se'ns justifica, en la memòria
de l'Alcalde perquè s'ha hagut d'incorporar, en l'apartat de despeses, un “Fons de
contingència i altres imprevistos”.
L'aplicació del 'criteri de caixa' per la realització del Pressupost Municipal, havia estat
un criteri llargament reclamat per part d'ERC. També per part de la CUP. I la CUP va
començar a aplicar aquest criteri des de la seva entrada al govern, al 2011, i el va
mantenir durant els tres pressupost que vam elaborar.

Gràcies a l'aplicació d'aquest criteri es va poder resoldre, amb moltes complicacions,
tota la problemàtica del deute a proveïdors i es va aconseguir sanejar l'economia
municipal.
Ara veiem que ERC, que també reclamava l'aplicació d'aquest criteri a l'hora d'elaborar
els pressupostos, l’ha deixat de banda. Només li ha durat un pressupost.
Nosaltres considerem que el criteri de meritament, per l'elaboració dels pressupostos,
no és el correcte, ja que genera uns ingressos superflus que no tenim la garantia que
siguin cobrats, ja que no tothom pot pagar els tributs. I malgrat que s'ha de fer el
màxim esforç per cobrar-los, per evitar discriminacions, s'ha de contemplar un
percentatge d'impagaments, per no tenir desviacions de tresoreria. Perquè, sinó,
s'acaba gastant per sobre de les possibilitats reals de despesa. Això implica que
s'acabi produint un endeutament, ja sigui de forma directa, demanant préstecs, o ja
sigui de forma indirecta, deixant de pagar a proveïdors. I el criteri de caixa
contemplava aquest marge de possibles impagaments.
Allò que havia reclamat ERC ara no ho aplica.
Se'ns justificarà perquè hi ha un requisit legal que obliga a tenir un fons que ha de
servir per atendre a les necessitats de caràcter no discrecional, i no previstes en el
pressupost inicial, i que puguin presentar-se al llarg de l’exercici, ja que s'ha prohibit
destinar els majors ingressos obtinguts a finançar nova despesa. Però això implica
inflar amb un ingrés fictici una possible despesa real. No ho podem compartir.
Aquest fons de contingència, que són 118.000 euros, es podia haver previst tot i haver
continuat amb el criteri de caixa. Perquè, no ens enganyem, el criteri de meritament ha
fet que els ingressos, només per l'IBI, augmentin de forma fictícia en 168.619 euros, o
sigui 50.000 euros més del que representa la creació d'aquest fons.
Per tant, canviem 168.619 euros d'un ingrés figurat per uns 168.000 euros d'una
despesa real. No podem estar-hi d'acord.
Tampoc no podem oblidar, que ara es disposa de més capacitat de despesa ja que
s'ha reduït en més d'un 20% el pagament de crèdits. S'ha passat de pagar poc més
d'1.000.000 d'euros de l'any 2011 i 2012, a pagar 727.486,10 d'euros per aquest 2015.
I si aquesta rebaixa es va aconseguir, gairebé 300.000 euros més anuals, és gràcies al
criteri de caixa i a l'esforç, important, que es va fer durant els dos primers anys de
mandat, que els vam haver de patir amb la CUP al govern. Ara, vostès, poden gaudir
de l'esforç que la CUP va fer durant els dos primers anys d'aquest mandat per
reconduir la greu situació econòmica en què ens vam trobar. I vostès podran tirant
endavant moltes de les propostes que, amb la CUP al govern, es van treballar i teníem
previst dur-les a terme des de finals del 2013 fins a finals del 2014.
I aquí m'agradaria recordar una modificació de crèdits per arranjar vies públiques que
vam presentar a juliol del 2013 i que no va ser aprovada pels grups que en aquell
moment estaven a l'oposició i ara estan al govern.
Pel que fa a despeses de personal, dir que per al proper pressupost preveuen unes
despeses de 2.503.210 euros. I que preveuen un increment respecte a l'any passat.
En aquest sentit, hem de dir que amb la CUP al govern, les despeses de personal del
Pressupost del 2012 van ser de 2.358.858 euros. 150.000 euros menys que el que
vostès preveuen. Però la despesa de personal, real, la que es va acabar pagant no la
que es va pressupostar, del 2012 va ser de poc més de 2.200.000 euros (2.206.000€).
L'exercici d'austeritat va ser rigorós (perquè tampoc hi havia diners). Per cert, quan
nosaltres governàvem aquesta informació, la despesa de personal detallada mes a
mes i acumulada per anys, apareixia, de forma fàcil, a la pàgina web de l'Ajuntament.
Ara no apareix.
Veníem d'un 2010 en què les despeses de personal que es van pressupostar van ser
de 2.735.398 euros. Vam aconseguir rebaixar-la, fins a aquest 2.358.858 euros. Ara ja
s'està tornant a enfilar fins als 2.503.210 euros. Tot i que hi ha congelació de salaris
dels treballadors i que vostès diuen que s'estalvien 48.000 euros per no tenir el gerent.

Doncs resulta que tot i haver congelació de salaris i no tenir el gerent, vostès gasten
150.000 euros més cada any en despeses de personal que quan hi havia un gerent.
Alguna feina devia fer bé. O alguna feina vostès fan malament si ara gasten més.
Parlem de l'endeutament. Tot i que tenen previst pagar 725.000 de préstecs per
aquest any 2015, també tenen previst endeutar-se en 607.877 euros. Això vol dir que
començarem l'any amb 3.961.451,91 euros de deute i que l'acabarem amb
3.841.843,33 euros. Molt poca reducció. Per tant, continuarem amb un deute molt a
prop dels 4.000.000 euros. Potser hauria estat convenient continuar, encara que fos
una miqueta, amb la política de reducció del deute, amb la intenció de fer baixar
aquesta despesa de 725.000 euros anuals i tenir més diners per gastar en altres
polítiques.
Són aquests petits detalls, el criteri de caixa, reduir el deute, reduir les despeses de
personal, informar dels imputs econòmics acuradament als veïns, complir els terminis
en el tancament del compte general, dels pagaments a proveïdors i presentar el
pressupost dins de terminis, són aquests petits detalls de rigor els que donen prestigi a
la institució i, no només a la institució, sinó també a la política en general.
Ens alegrem que aquest any no s'hagi de suplementar econòmicament a l'empresa
municipal GUSAM des de l'Ajuntament. Fins i tot que tingui contemplat tenir uns
beneficis de 6.800 euros en la deixalleria i 38.000 en l'aigua. Ens alegrem perquè, a
part dels molts beneficis socials i de gestió que significa pel poble, també representa
que l'aposta que vam fer des del Govern anterior, encapçalat per la CUP, de gestionar
serveis municipals a traves de GUSAM, va ser una aposta encertada que li ha donat
viabilitat econòmica i com hem pogut veure en el tancament del Compte General ha
donat uns beneficis de gairebé 90.000 euros. I ens felicitem per tot el que representa
de millores per al poble i els veïns d'Arenys de Munt i pel que representa d'estalvi de
costos en la gestió dels serveis que fa.
Aquest és el seu pressupost, no entrarem a analitzar les diferents partides que el
composen. Només ens agradaria dir que, en els temes socials en hauria agradat que
s'hagués fet una aposta més decidida. Que no s'hagués reduït l'aplicació de la
'COMPRA D'ALIMENTS PEL BANC D'ALIMENTS'; que no s'hagués reduït l'aplicació
'D'ACTIVITATS D'INTEGRACIÓ DEL COL·LECTIUS AMB RISC SOCIAL', que no
s'hagués reduït l'aplicació 'D'ALTRES DESPESES DEL MENJADOR SOCIAL', que no
s'hagués reduït l'aplicació 'D'AJUTS A FAMÍLIES EN SITUACIÓ PRECÀRIA'.
No ens agrada, per la significació que té, en un moment de crisi com l'actual, que la
Regidoria de 'BENESTAR SOCIAL I PÀRTICIPACIÓ CIUTADANA' sigui la penúltima
en quan a dotació pressupostària. Només hi ha una regidoria que està per sota, la de
'GOVERNACIÓ, MOBILITAT I JOVENTUT, la resta estan totes per sobre en dotació
pressupostària.
Ens hauria agradat que, atesa la greu situació de crisi que està patint el país i que
estan patint moltes famílies d'Arenys de Munt, s'haguessin destinat més diners,
sobretot ara que en tenen, a 'AJUTS A FONS SOCIALS' (30.000 euros pensem que
és molt poc), a 'ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA' (16.500
euros, per tot un any, pensem que és poc), a 'SERVEIS INTEGRALS DE BENESTAR
SOCIAL' (27.500 euros pensem que és poc).
Trobem una bona iniciativa que s'hagin creat les noves aplicacions de 'MENUS DE
MENJADOR SOCIAL' i també, especialment en la lluita per reduir, allò que havia
reclamat el Síndic de Greuges moltes vegades, també en aquest Ple, sobre la
malnutrició infantil i les seves carències alimentàries que actualment estan patint a
causa de la crisi, l'aplicació 'D'AJUTS MENJADOR PELS ALUMNES CEIPS/IES'
(malgrat que nosaltres també teníem beques per resoldre aquestes problemes) tot i
que considerem que els fons que s'hi destinen són totalment insuficients (12.500 euros
i 15.000 euros).

Ens hauria agradat que aquestes partides fossin més generoses, en comptes
d'incrementar partides com 'ACTES CULTURALS I TRADICIONALS' o com 'CURSOS
DE FORMACIÓ' (que s'hi destinen 59.000 euros) o 'FESTES' (35.000 euros entre la
FESTA MAJOR i LA FESTA DEL REMEI) o 'CAMPANYA DE CIVISME/ANIMALS' (que
s'hi destinen 18.000 euros, malgrat que pugui ser una proposta popular).
Però com ja hem dit aquest no és el nostre pressupost. És el seu.
Nosaltres no hem tingut cap oportunitat de participar com a formació política amb
representació al consistori, ni com a formació política que va obtenir més representació
en les darreres eleccions municipals. No hem tingut informació fidedigne d'aquest
Pressupost fins aquest passat dimarts. Ens hauria agradat que, com a mínim, se'ns
hagués informat amb prou antelació, de forma directa, de com es pensava enfocar
aquest pressupost i ens hauria agradat poder dir la nostra.
I ens hauria agradat, també, poder-nos abstenir, com vam fer en les Ordenances
Fiscals, en les quals vam poder presentar propostes i alguna es va tenir en compte i
això ens va permetre treballar pel poble i poder abstenir-nos en aquella votació.
Però ara no es dóna la situació i no ha estat perquè ho haguem triat nosaltres. Per tant
el nostre vot serà en contra.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu que serà molt breu perquè
l’Alcalde i el regidor ja ho han explicat i es centrarà en les regidories en què té
responsabilitat molt concreta. A continuació, diu textualment: “Faré una breu explicació
del vot favorable del PSC a aquest projecte de pressupost que presentem des del
govern municipal per a l’exercici 2015, d’acord amb els següents elements:
1. És un pressupost equilibrat que amb el mateix nivell d’ingressos que durant
l’exercici anterior pot donar resposta a aquells projectes que van acordar en el
Pacte de Govern (urbanització de La Riera, increment dels recursos per serveis
socials, reducció del deute municipal, etc).
2. És un projecte de pressupost més sensible amb les polítiques socials i
adreçades a l’atenció de les persones més vulnerables ja que, amb el mateix
nivell d’ingressos que a l’exercici 2014, la previsió de despesa global en
Benestar Social s’incrementa un 23% respecte a l’any anterior, passant de
139.181 euros, al 2014, als 168.650 euros pel 2015.
Incorporant, per primera vegada una partida destinada a Fons Social, inicialment
dotada amb 30.000 euros i que es preveu que en exercicis posteriors es vagi
incrementant.
Cal dir que en el procés participatiu popular una de les propostes més votada va ser
precisament la creació d’una bossa per lluitar contra la pobresa energètica i l’exclusió
social per ajudar els nostres veïns/es amb pocs recursos. En aquella bossa destinaven
15.000€. En canvi, en el pressupost hem posat 30.000€. Malauradament pel
creixement ascendent de la pobresa i per tant de les ajudes hem cregut convenient
atendre sense dubtes les necessitats bàsiques.
Aquest govern, té una visió molt clara respecte a què cal prioritzar les persones.
1. D’altra banda, també hem afinat la manera en què des de l’Ajuntament donem
suport a les famílies en situació de precarietat social creant una partida
específica, dotada amb 15.000 euros, i adreçada a oferir ajuts a aquelles
famílies que no poden portar els seus fills i filles al menjador escolar i els volem
assegurar un mínim d’un àpat. Aquesta partida vol donar suport a les famílies
perquè o bé puguin portar els seus fills al menjador escolar o perquè a casa
seva se’ls pugui assegurar aquest àpat. Amb això cerquem un doble objectiu:
a) Garantir les necessitats bàsiques alimentàries del fills i filles de les
famílies d’Arenys de Munt en situació de vulnerabilitat social i en un
context de normalització respecte a l’accés als recursos.

b) Promoure l’ocupabilitat i la inserció sociolaboral d’aquelles dones, amb
fills a càrrec, i amb baixos ingressos, que no poden aprofitar
oportunitats laborals i/o formatives perquè no poden garantir la cura
dels seus fills i filles durant la franja del migdia.
2. D’altra banda, respecte a les polítiques de promoció de la participació
ciutadana, la igualtat de gènere, el civisme, la cooperació internacional hi ha un
increment del 27,4% respecte a l’any 2014.
Cal destacar:
a) El manteniment del servei de Mediació Ciutadana, a pesar de què
Diputació de Barcelona ha suprimit la subvenció, l’Ajuntament
l’assumirà amb recursos propis.
A més, incrementem l’atenció del servei, passem de 2 a 3 hores setmanals,
com sabeu cada dijous a la tarda.
b) L’increment dels recursos destinats a l’organització d’accions i
campanyes que promoguin un civisme actiu, en la línia del compromís
que aquest govern té amb el desenvolupament del Pla Local de
Civisme. Acabarem l’any havent fet tres campanyes de civisme: la del
mobiliari urbà, la campanya de gossos i la recent començada de
sensibilització sobre la brossa domiciliària. I continuarem fent
campanyes des de la prevenció, des de les escoles i de forma
transversal, amb els recursos que hem posat i amb la certesa que
aconseguirem l’objectiu.
c) La creació, d’una convocatòria de subvencions, dotada amb 3.000
euros, dedicada a l’àmbit de la cooperació internacional.
En definitiva, aquest projecte de pressupost que presentem des del govern municipal
per a l’exercici 2015 és una prova d’allò que ens va portar fa un any i escaig a posarnos d’acord les diferents forces polítiques que actualment formen part d’aquest govern
ja que es respon a les següents consignes:
- Gastar millor i de forma equilibrada
- Pressupostos socialment més sensibles
- Oferir més recursos a les entitats del nostre poble.
Moltes gràcies”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que avui aprovem el pressupost pel
2015 i és el 8è que defensa com a portaveu i que sempre ha seguit una coherència: el
primer pressupost que va votar era un 30/12/03, en un dia sense calefacció, com a
curiositat, en aquell pressupost es redistribuïa la regidoria de Promoció econòmica i
era el primer pressupost amb una partida de promoció internacional. Han estat
coherents amb el desenvolupament del seu programa, alguns ja s’han executat i altres
no, en el pressupost d’enguany s’ha posat una part del finançament de la Riera per a
fer-la en dos anys, ja que la subvenció del PUOSC preconcebuda, encara no arribarà.
El dimarts va tenir una trobada amb les persones que tenen habitatges turístic per a fer
un producte de qualitat; continuen apostant per la brigada jove, com a pioners en la
comarca, i és un exemple de treball transversal. S’ha consolidat el projecte comunitari
amb els joves i l’Escorxador.
Destaca la bona gestió de la societat GUSAM i avui s’ha rebut el Pla Director de
l’Aigua de Diputació i posa bona nota en la gestió de GUSAM en la millora de la Xarxa;
així mateix, avui ha tingut una trobada amb Diputació per un Pla de Detecció de Fuites;
la resta del pressupost ja ha estat exposat, no és el pressupost que els hagués
agradat, però és el que permeten els ingressos; agraeix al personal d’Intervenció els
esforços per a fer el pressupost i a la resta de tècnics que han ajudat. És l’últim
pressupost que aprova i li queden 10 mesos de feina intensa i desprès els demès
treballaran sobre la seva feina. Votaran a favor.

El regidor Sr. Sanchez agraeix al Sr. Planas que hagi vingut a fer el comentari, però no
ha fet ni una sola proposta al pressupost en tot aquests temps; el grup CUP sí que les
ha fet a les ordenances fiscals, en el tema del pressupost també, però no en el
pressupost polític i ell, quan estava a l’oposició, les feia sense cap document, però les
feia; diu que aprovarem el pressupost al novembre, per fer participació política. És cert
que el capítol 1 s’incrementa, fins ara hi ha hagut molta contenció, però volem bons
serveis que costen molts diners: val diners l’informàtic, la brigada jove, i malgrat tot
han hagut de ser austers. Quant a la despesa del procés participatiu, van poder votar
unes quantitats petites, però ells van fer una proposta del fons social i altre de 100.000
euros de la xarxa d’aigua i això s’ha posat. Si es tenen en compte totes les propostes
de procés participatius en dos anys parlem de 400.000 euros. A més, també parlen de
reduir deute, però com financem les inversions, a on es retallen. El fons de
contingència és de sentit comú, per a tenir flexibilitat, no es pot aplicar criteris de
meritament si no tenim el fons, i això es diu rigor.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “A mi m'ha agradat el Sr. Sánchez a l'inici de la
seva intervenció inicial, no la de repliques, quan ha dit que intentaria fer-ho bé perquè
a l'hora d'expressar-se, doncs lo seu són els números, que és molt rigorós, però que
després, a l'hora d'expressar-se a vegades les coses no li surten tant bé. I la veritat és
que ara, amb aquesta replica, hem vist el seu tarannà més espitós i més neguitós i
dient les coses d'una forma molt aclaparadora.
Nosaltres de ben segur que hi ha coses en aquest pressupost que no les veiem
malament, però hi ha coses que si que les veiem malament i les hem dit. I sembla que
li sàpiga greu que diem les coses que veiem malament.
Vostè a citat moltes coses, com l'informàtic o l'OAV, com si nosaltres ho haguéssim
citat com una crítica quan nosaltres no ho hem citat per res. Per tant, ha afegit coses
que nosaltres no hem dit. I, bé, probablement és el seu tarannà i la seva forma de dir
les coses.
Nosaltres ens hem queixat de tot el procés participatiu i informatiu dels pressupostos.
Ens hem queixat i nosaltres no vam participar en la part política per una raó molt
simple, perquè, i jo li vaig comentar un dia, seria interessant que ens donéssiu un
mínim de pautes d'ingressos per saber cap a on anem a parar. I això no s'ha fet mai.
No s'ha explicat mai.
I nosaltres en el procés participatiu que fèiem, i no és cert que mai els veïns hagin
pogut, abans d'ara, participar en l'elaboració dels pressupostos municipals. No és cert.
Perquè nosaltres vam encetar un procés participatiu en que hi havia persones i entitats
que feien propostes i ens consensuaven i s'incorporaven als pressupostos. Per tant,
nosaltres també ja ho fèiem. Però com ho fèiem? D'una forma més pautada, més
endreçada, marcant un calendari, un calendari que el marcaven a principis d'any i en
que tothom tenia molt clar fins a quin termini, o millor dit, quina data s'explicarien les
grans línies mestres del pressupost i, a partir d'aquell moment, podien presentar les
seves propostes. I després aquestes propostes es debatien i es consensuaven. I, a
més, abans del Ple també es feia una presentació del pressupost i s'explicava com
aniria el pressupost. És d'això que ens estem queixant que no s'ha produït. I que en
èpoques d'en Carles Móra, quan regidor d'economia, o en èpoques d'en Marià Garriga,
quan era també regidor d'economia, això es feia. I jo havia assistit a moltes
presentacions de pressupostos de la seva aprovació en el Ple. I això és el que ara
estàvem reclamant. Això no s'ha fet. Entenem que l'any passat era normal que no es
fes, perquè, miri, vostès van entrar de pressa i corrents i havien de presentar un
pressupost i no van tenir temps per fer-ho. Però aquest any si que hauria estat
interessant que s'hagués pogut fer i que s'hagués pogut fer aquest procés
d'informació.

Nosaltres amb aquestes propostes que hem dit també hem prioritzat molt a les
persones i entenem que, amb la situació que esta vivint el poble, de ben segur que
vostès consideren que 30.000 euros són molts per fer aquest Fons d'Ajudes a les
Famílies, però nosaltres considerem que, tot i així, són pocs. I tot i així són pocs
perquè la regidora Castillo ha dit que 'mentre ella sigui regidora ninguna persona se li
tallarà la llum i el gas', però la realitat és que hi ha hagut famílies que, a Arenys de
Munt, se'ls hi ha tallat la llum i el gas. I se'ls ha tallat la llum i el gas perquè s'han reduït
les ajudes que es donaven des de l'Ajuntament. De ben segur que ja ho tenen arreglat,
però ha passat. Probablement ha estat un impàs o una situació puntual, però s'ha
produït.
Nosaltres pensem que aquestes aplicacions, tot i estar vinculades, hi ha hagut algunes
rebaixes i s'haurien hagut de potenciar una mica més.
Probablement s'ha incrementat un 23% la Regidoria de Benestar Social, però
nosaltres pensem que s'hauria de continuar augmentant més. D'on haurien hagut de
sortir aquests diners per augmentar la partida social? En tot cas hauríem pogut parlar
si haguéssim tingut una trobada, una sentada i haguéssim tingut una mica de diàleg.
Un diàleg que no hem pogut tenir.”
La regidora Sra. Castillo diu que no té coneixement que cap persona que ha tingut
necessitat de què no li tallessin la llum o l’aigua li hagin fet i demana que li facin arribar
les dades. A més, el fons social és de 60.600 euros més d’ajudes i en això no se l’ha
escoltat. I diu que hi ha hagut persones que han perdut el rebut i s’ha pagat des de
Serveis Social i vol conèixer quan i com ha estat el procés de tallament.
E regidor Sr. Sánchez diu que és apassionat i que quan sent algun comentari, malgrat
que sigui calmat, li sembla demagògia, i si parla de capítol 1 i que s’ha incrementat,
sembla una crítica. I aquest any es fa una informativa de com ha quedat el pressupost
i que han tingut les eines per participar al seu abast.
El Sr. Alcalde fa una consideració sobre les maneres de governar: aquest govern té un
compromís amb la ciutadania a través del PAM, que s’ha complert en un 63%, creuen
en aquesta manera de fer, i a partir de juny qui governi tindrà un pressupost flexible; a
més, també s’ha parlat que el pressupost de 2013 es destinaven 55.000€ a benestar, i
que es va augmentar fins a 81.000€ al 2014 i ara arriba a 100.000€ i el troben poc.
Finalment s’ha de mirar amb lupa el capítol 1, els anàlisis donen per molt, el servei
informàtic és extern i es vol posar a capítol 1.
El regidor Sr. Jiménez demana la paraula per al·lusions.
El Sr. Alcalde diu que considera que no hi ha hagut al·lusions però que dóna un minut
al Sr. Jiménez i que ja tancaré el Ple jo com em doni la gana de tancar.
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Vostè farà sempre el que consideri oportú.
Vostè és molt injust amb això que acaba de dir. Perquè nosaltres, quan estàvem
gestionant el pressupost, partíem d'un pressupost de l'Ajuntament de 5.000.000
d'euros i vostès tenen un pressupost de 7.813.000 euros. Per tant, és normal que,
quan nosaltres teníem un pressupost molt inferior, aquest 55% de benestar social
sobre el 100% que tenen ara, fos inferior perquè teníem un pressupost molt i molt
inferior al que ara vostès tenen. I ampliant-lo com l'estan ampliant, la veritat és que
nosaltres pensem que benestar social podria estar més ben dotada.
El Sr. Alcalde diu que si s’ha augmentat en un 41% i, desprès, en un 23%, és que han

augmentat molt més.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i
En Fèlix Olivan i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; i quatre vots en contra dels
regidors En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix
Galceran i Aliberch, Na Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP.
4. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ D’ERRORS EN EL
PROJECTE DE LA LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A
LA CONSTRUCCIÓ I PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE 6 PISTES DE
PÀDEL, DEL BAR I LA MILLORA DELS VESTIDORS ACTUALS, AIXÍ COM
LA CONSERGERIA DEL PAVELLÓ, EN EL TERRENY ANNEXE AL PAVELLÓ
POLIESPORTIU DEL SECTOR B DEL PLA PARCIAL 5 “ELS ROALS”.
La regidora delegada d’Esports, Sra. de la Iglesia, llegeix la proposta següent:
“Vist que el Ple Municipal en data de 18-9-2014 va aprovar l’avantprojecte de
construcció de les pistes de pàdel, vestidors i bar l’àmbit de B del sector B5 Els Roals,
així com la convocatòria del procediment obert no harmonitzat i de tramitació ordinària
per a la contractació de concessió d’obra pública sobre la finca de propietat municipal
qualificada com a bé de domini públic situada al sector B del Pla Parcial B5 Els Roals,
per a la construcció i per a la gestió i explotació de 6 pistes de pàdel, del bar i la millora
dels vestidors actuals, així com la consergeria del pavelló.
Vist que el punt 3.3 de l’avantprojecte estableix l’estudi financer de l’explotació de
l’equipament, diferenciant entre previsió de despeses i previsió d’ingressos, i vist que
s’ha detectat un error material en el càlcul de la previsió de despeses, referent a
l’epígraf de personal i d’altres despeses de l’estudi, segons informe emès per l’Àrea de
Serveis Personals i per l’Arquitecte Municipal en data de 19-9-2014.
Vist que la competència per a l’aprovació tant del Plec com de l’avantprojecte, com de
les seves modificacions és del Ple Municipal,
Es proposa al mateix l’adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar l’error material en base a l’art. 105 Llei 30/92, detectat en la previsió
de despeses aprovada inicialment en l’avantprojecte, el qual es va aprovar pel ple de
18 de setembre de 2014, respecte l’error en el càlcul de les despeses de personal i
d’altres despeses, que eren els següents:
- Personal: el detall de l’import sense IVA per cada lloc de treball estava mal
calculat degut a un error de la fórmula de l’Excel. En tot cas, el sumatori final
del total de despeses de personal era correcte.
- Altres despeses: referent a l’amortització, és un assentament comptable que no
porta IVA, amb la qual cosa estava mal calculada, mentre que la previsió de
despeses del bar era massa elevada, donat que la diferència real d’una
explotació anual de les mateixes característiques, com pot ser el bar del
pavelló Torrent d’en Terra, és molt superior als 750 €.
- Despeses generals (13%) i benefici industrial: donat que aquests dos
conceptes es calculen en base als costos totals, els quals s’han modificat,

aquestes dues aplicacions també es veuen lleugerament modificades en
relació a l’anterior previsió de despesa.
Segon.- Informar que aquests errors no afecten al resultat de l’estudi financer de
l’avantprojecte, que segueix sent positiu amb un major benefici de 1.650,79 €.
Tercer.- Informar, així mateix que, un cop efectuades les correccions oportunes, la
previsió de despeses correcte és la següent:

Quart.- Donar publicitat d’aquest acord al BOP i al DOGC, perllongant quinze dies el
termini per a la presentació d’al·legacions i de pliques.”
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment: “Ens presenten per
ratificar la rectificació dels càlculs erronis que hi havia en l'expedient inicial en el
projecte per la licitació de les obres per fer un pàdel al costat del poliesportiu de Can
Zariquei.
Més enllà dels càlculs que siguin erronis, que es puguin rectificar, o que ens presentin
a Ple un expedient amb càlculs erronis, sense haver fet un repàs per comprovar que
tota la informació que es presenta és correcta, tal com vam dir en el darrer Ple, aquest
expedient compta amb un informe negatiu per les dificultats que implica, i els costos
que podria representar per al poble, realitzar unes obres en un terreny que no és
propietat municipal i que està pendent d'un contenciós, en el qual s'està demanat que
es desfaci tota el planejament urbanístic d'aquest sector.

Tampoc veiem bé que només és demani un cànon de 200 euros anuals per l'ocupació
d'un terreny, quan d'altres concessions municipals han de liquidar cànons molt
superiors, en espais o equipaments municipals molt inferiors a aquests.
Tal com vam fer en el darrer Ple tornarem a votar en contra.2
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i
En Fèlix Olivan i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; i quatre vots en contra dels
regidors En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix
Galceran i Aliberch, Na Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP.
5. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL PUNT PRIMER DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS 6/14 SOBRE LA FEDERACIÓ D’ADF’S.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que és un tema de tràmit i llegeix la
proposta següent:
“Vist que per resolució d’alcaldia de data 28/07/2014, s’ha aprovat la modificació 6/14
del vigent pressupost municipal segons el següent detall:
TRANSFERENCIA DE CREDITS -AREA DE DESPESA 1-

TRANSFER.
POSITIVA

141

172

48902

APORTACIÓ FEDERACIO ADF -G61995684- ARRANJAMENT CAMINS FORESTALS

141

172

48901

APORTACIÓ ADF -G58774548- PER ARRANJAMENT CAMINS FORESTALS

TRANSFERENCIA DE CREDITS -AREA DE DESPESA 3620

341

22609

TORNEJOS I TROFEUS D'ESPORTS

620

337

47900

APORTACIÓ A L'EMPRESA DE GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL

620

342

47900

APORTACIÓ PER LA GESTIÓ DEL PAVELLÓ TORRENT D'EN TERRA

0,70
0,70

0,70

0,70

TRANSFER.
POSITIVA

TRANSFER.
NEGATIVA

3.800,00
600,00
3.200,00

3.800,00
GENERACIO DE CREDITS

TRANSFER.
NEGATIVA

ALTA DESPESA

3.800,00
INGRES

corrent:
620

341

22609

TORNEJOS I TROFEUS D'ESPORTS

2.836,00

640

231

22609

ACTIVITATS PER LA GENT GRAN

1.000,00

630

313

22700

CONTROL DE PLAGUES I PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL.LOSI

620

342

21200

MANTENIMENTS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

340

62500

MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE

2.971,41
34.183,35

capital:
620
corrent:
121

2.100,00

46100

ALTRES SUBVENCIONS D'ENTITATS LOCALS

2.026,00

620

46101

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ -TORNEIG D'ESTIU FUTBOL SALA-

1.810,00

630

46101

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ -SANITAT AMBIENTAL-

121

39800

INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES

76101

SUBVENCIO DIPUTACIO -MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE-

2.971,41
34.183,35

capital:
620

2.100,00

43.090,76

43.090,76

Segon.- Sotmetre l’expedient a ratificació pel Ple pel que fa a la transferència produïda
dins de l’Àrea de despesa 1 i donar-ne publicitat, si s’estima oportú.”
Considerant que en el punt segon de la resolució es va acordar la ratificació pel Ple de
la transferència de l’Àrea de despesa 1, referent a l’aportació de l’Ajuntament a la
Federació d’ADF.

La Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Ratificar el següent punt de la modificació de crèdits 6/14 del vigent
pressupost municipal:
Transferència
crèdits
Area
despesa 1

TRANSFERENCIA
POSITIVA

de
141

172

48902

141

172

48901

APORTACIÓ
FEDERACIÓ
G61995684
ARRANJAMENT
FORESTALS APORTACIÓ
FEDERACIÓ
G61995684
ARRANJAMENT
FORESTALS -

ADF
–
CAMINS

TRANSFERENCIA
NEGATIVA

0,70

ADF
–
CAMINS

0,70
0,70

Segon.- Exposar al públic aquest acord 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.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “La proposta de
modificació de crèdits que ens proposen es tracta d’una ratificació per un error de
càlcul que suposa un traspàs de fons a l’aplicació destinada a una subvenció
nominativa a la Ferderació d’ADF’s del Maresme. Resulta que per un error en la xifra
dotada en la modificació de crèdits del juny, ara tenen la necessitat de que el Ple
ratifiqui aquesta modificació. I estem parlant d’un error de càlcul de 0’70 euros i
nosaltres ens preguntem, quants tràmits administratius s’han hagut de fer per un error
de 0’70€? Quant temps s’ha perdut per aquest error? Potser que la propera vegada es
repassin les dades que posen en els expedients.
A la modificació de crèdits del juny des de la CUP ja vam denunciar que es tractava
d’una proposta tancada, sense diàleg amb els grups de la oposició.
Per tot això i en la mateixa línia del que vam votar a la modificació de crèdits del juny
hi votarem en contra.”
El regidor Sr. Sánchez diu que podien haver consensuat els 70 cèntims, que ell també
s’ha preguntat si aquest havia de passar però com que som rigorosos i s’ha de
rectificar, per això ho han fet.
El Sr. Alcalde diu que ve d’una coma que no es va posar en una AD i qui no fa res, no
s’equivoca mai.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i
En Fèlix Olivan i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; i quatre vots en contra dels
regidors En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix
Galceran i Aliberch, Na Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP.
6. PROPOSTA
DE
MODIFICACIÓ
DE
L’ORDENANÇA
GENERAL
D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC I LES ORDENANCES 1, 2, 4 I 24 PER
ADAPTACIONS A LA NORMATIVA VIGENT.

0,70

El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que són adaptacions a normativa de
Diputació de diverses ordenances, en l’IBI si recull el consens polític de rebaixa, per
amortir l’impacte de la valoració cadastral. A continuació llegeix la següent proposta:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats i han de ser objecte de publicació els
textos actualitzats a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Llei General Tributària, i el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió
aquesta que justifica la tinença d’una Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Després d’una primera modificació de les ordenances fiscals per al 2015, les
modificacions que ara es proposen per a ser introduïdes obeeixen essencialment a
l’adaptació normativa corresponent, així com a l’actualització dels tipus impositius de
l’Impost sobre Béns Immobles.
Vista la proposta d’Alcaldia de data 10 d’octubre de 2014 i vist l’informe de la
Intervenció municipal de la mateixa data, la Comissió Informativa de Serveis Generals
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2015 i següents, la modificació de
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, segons figura a l’Annex d’aquest acord del qual forma part a tots els
efectes legals.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents, la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, segons figuren a l’Annex
d’aquest acord del qual forma part a tots els efectes legals:
Ordenança Fiscal número 1
Ordenança Fiscal número 2
Ordenança Fiscal número 4
Ordenança Fiscal número 24

reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica
reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana
reguladora de la Taxa per aprofitament del domini
públic local a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministrament d’interés general

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart- Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.
Cinquè.- Els acords definitius seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i entraran en vigor a partir del dia 1 de gener del 2015.
ANNEX
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

I

RECAPTACIÓ

DELS

Article 40 - Responsables solidaris i subsidiaris
La lletra c) de l'apartat 2 queda redactat com segueix:
“Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades
del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat:
- Les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
- Les adquisicions d’elements aïllats, llevat que les esmentades adquisicions,
realitzades per una o diverses persones o entitats, permetin continuar l’explotació o
activitat.”
Article 46 - Situació d'insolvència
Les lletres b) i c) de l'apartat 5 queden redactades com segueix:
“b) L'import del deute sigui superior a 100 EUR i inferior a 500 EUR i hagin estat
infructuosos els intents d'embarg de fons, de crèdits, valors i drets realitzables a curt
termini (quan l’import del deute sigui igual o inferior a 300 euros) i de salaris.
c) Essent l'import del deute igual o superior a 500 EUR, no han tingut resultat positiu
les actuacions d'embarg de vehicles o béns immobles.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES
Es modifiquen els articles 6 i 7, en alguns dels seus apartats, segons el següent detall:
Article 6 - Base imposable i base liquidable
L’apartat 8 d’aquest article s’adapta al text del mateix article i apartat contingut en el
model d’Ordenança Fiscal número 1 aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al
Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014.
Article 7 – Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
Es modifica l’apartat 2, que queda redactat com segueix:

“El tipus de gravàmen serà el 0,71 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,62 per
cent quan es tracti de béns rústics. “
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA
Es modifiquen els articles 4 i 6, en alguns dels seus apartats, segons el següent detall:
Article 4t. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
La lletra g) de l'apartat 1 s’adapta al text del mateix article i apartat contingut en el
model d’Ordenança Fiscal número 3 aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al
Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
REGULADORA DE L’IMPOST
L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

SOBRE

Es modifiquen el articles 3 i 5, segons el següent detall:
Article 3r. Subjectes passius
Es deroga l'apartat 3.
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.
S’adapta al text del mateix article contingut en el model d’Ordenança Fiscal número 4
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30
de setembre de 2014.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES
DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
S’adapta íntegrament al text del model d’Ordenança Fiscal número 7 aprovat per la
Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre
de 2014.”
La regidora Sra. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “El ple del passat 18
de setembre vam tractar les ordenances fiscals pel 2015. Avui ens presenten
modificacions en l’articulat de 4 d’aquestes ordenances per adaptar-les a la normativa
vigent.
En el procés participatiu d’Ordenances Fiscals, la CUP hi va presentar propostes;
algunes, com la bonificació en la Taxa de residus domèstics per ús
d’autocompostadora o l’ajustament de taxes diverses, es van incorporar; d’altres no.
La primera modificació que ens presenten avui és l’Ordenança fiscal número 1
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), en la qual s’abaixa el tipus de
gravamen, del 0,78 al 0,71. Aquesta és una rebaixa important, però l’any vinent
s’actualitzarà el valor cadastral dels béns immobles i per tant, malgrat s’abaixi el
coeficient de càlcul de l’IBI, no es rebaixarà l’impost perquè pujaran els valors
cadastrals. Pel que fa a aquest impost, esperàvem que incorporessin la nostra
proposta de demanar que les persones que en fan el pagament en efectiu, el
poguessin fer fraccionat amb 2 vegades allunyades en el temps, que també es

tractava d’un canvi en l’articulat; sí que s’ha recollit la nostra proposta d’allargar-ne el
termini de pagament.
La segona modificació que ens presenten és l’Ordenança fiscal número 2 reguladora
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, en la qual les persones amb
discapacitat gaudiran d’una bonificació d’aquets impost. Valorem positivament que es
pugui aplicar una nova bonificació per aquest supòsit. Sobre aquest impost, la CUP
vam fer una per promoure l’ús de vehicles respectuosos amb el medi ambient,
proposta que no es va recollir.
Pel que fa a la modificació de l’Ordenança número 4 referent al valor dels terrenys de
naturalesa urbana, la CUP vam proposar que el tipus impositiu pels solars sense
edificar fos 1,10% per lluitar contra l’especulació que exerceixen els bancs sobre
aquests terrenys. Malauradament, aquesta proposta tampoc no es va recollir.
Ens lamentem que no hagin incorporat la clàusula informativa de “lluita contra
l’exclusió social” per a les persones amb insuficiència de recursos com els
proposàvem. Esperàvem, ja que s’està realitzant una modificació en el redactat
d’algunes ordenances, que s’hagués pogut incorporar aquesta clàusula informativa.
Considerem que hem perdut una bona oportunitat per fer-ho.
La CUP ens abstindrem, tal com ja vam fer en el ple passat en aquest punt.”
El regidor Sr. Sánchez diu que li agradaria que hi votessin a favor, demanen molts de
serveis i millorar els serveis socials, però com es paga? Quin és el gran ingrés de
l’Ajuntament? L’IBI i aquest es rebaixa i respecte de la clàusula informativa la volien
posar a tot arreu i no és possible, però ara estem amb el fons social i allà regularem
ajudes i no han de patir perquè tot es farà conjuntament. I respecte a vehicles, van fer
una proposta d’increment en determinats cotxes i això suposava un 25% de la població
i no va semblar just. A més, el tema de les parcel·les no edificades no es pot fer de
forma genèrica, ja acabarien penalitzant a gent que espera construir casa seva i no li
sembla la millor de les maneres.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i
En Fèlix Olivan i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; i quatre abstencions dels
regidors En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix
Galceran i Aliberch, Na Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES
SUBVENCIONS DE COMERÇ I TURISME.

BASES

ESPECÍFIQUES

DE

Aquest punt es deixa sobre la taula, tal i com s’ha quedat en la Junta de Potaveus.
9. MOCIÓ DEL GRUP CUP EN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA
POPULAR PER UNA LLEI DE SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA.
La regidora Sra. Flores llegeix el text següent:
“L’assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha impulsat una
Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de Catalunya aprovi una Llei del
Sistema Educatiu de Catalunya que ajudi a revertir les retallades i les privatitzacions
de l’educació pública, així com a plantejar un nou model educatiu. Un model nascut de

la concepció integral de l’educació, de l’escola bressol a la universitat, una educació
que sigui pública, democràtica, laica, coeducadora, inclusiva, universal, per al poble i
en català.
Aquesta ILP ve motivada perquè tant l’actual Llei d’Educació de Catalunya (LEC) com
la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) no garanteixen en la
seva totalitat el dret a l’educació pública des d’escoles bressol fins a la universitat.
La LEC ha propiciat una desigualtat entre els centres de titularitat pública i els de
titularitat privada i concertada.
L’educació pública ha de treballar per a recollir l’ideal pedagògic d’escola catalana i per
a totes les persones, exercint el dret de democràcia real en la presa de decisions. Amb
això, s’ha de recuperar una gestió democràtica real dels centres, de manera que
s’instauri una autonomia de centres real, sense direccions imposades des de fora i
amb projectes discutits a l'escola; una avaluació que permeti millorar els centres i els
estudiants; donar estabilitat i seguretat a les plantilles i assegurar una participació
vinculant dels Consells Escolars com a òrgan de trobada de famílies i professorat per
la presa de decisions.
Cada vegada més es propicia un model d’educació encarat a la privatització de la
gestió dels centres públics amb la incorporació de convenis amb empreses externes,
sobretot quan parlem d’àmbits com l’emprenedoria i d’innovació.
Aquesta nova llei hauria de tractar i tenir en compte la diversitat no només des de la
procedència o l’origen biològic, sinó també des del punt de vista de gènere i identitats
sexuals.
La presència d’homes i dones ha de ser equitativa en òrgans decisoris, de coordinació
i de direcció, aconseguint així la igualtat de gènere.
En els últims anys els Consells Escolars dels centres han perdut importància com a
òrgan representatiu i de debat entre els diferents sectors de la comunitat educativa:
família, professorat, alumnat, etc. La ratificació per part dels Consells Escolars és
essencial després d’unes eleccions dels òrgans de govern i direcció dels centres
educatius.
Òrgans representatius com el Consell Municipal d’Ensenyament haurien de ser els que
vehiculessin les competències municipals en àmbits com la planificació, zonificació,
sistema de beques, ensenyaments no reglats, educació en el lleure i altres espais que
poden actuar com a agents educatius.
S’han de buscar estratègies a nivell públic per finançar projectes pedagògics i
d’innovació a primària i secundària, projectes d’investigació a les universitats, i
proposar un sistema de beques-salari per garantir l’accés a ensenyaments
postobligatoris. Cal no acceptar aportacions d’empreses privades perquè l’educació no
ha d’estar al servei dels interessos empresarials, sinó al servei de la societat.
Hi ha d’haver un sistema d’avaluació que serveixi als centres per a millorar i als
estudiants per a reconèixer la seva feina i avançar en la seva formació, amb un esperit
cooperatiu i fomentant la continuïtat de les trajectòries acadèmiques.
S’han d’establir unes mesures adequades de conciliació de temps laboral i familiar,
tant per a dones com per a homes, del personal docent i d’altres persones que
treballen als centres educatius.

Les condicions de feina del professorat han de ser dignes.
Els processos per tal de formar part de la funció pública en l’àmbit educatiu han de ser
transparents i objectius.
Volem una educació al servei de la societat, una educació fonamentada en els valors
de participació, de llibertat, d’igualtat i solidaritat.
Per tot l’exposat, la Candidatura d’Unitat Popular d’Arenys de Munt proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que busqui els mitjans per
fer possible la no aplicació de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa
(LOMQE).
Segon.- Instar al Parlament –com planteja aquesta ILP- a debatre un nova Llei del
Sistema Educatiu de Catalunya que derogui l’actual Llei d’Educació (LEC).
Tercer.- Donar suport institucional a aquesta Iniciativa Legislativa Popular i facilitar els
recursos necessaris per dur-la a terme al poble d’Arenys de Munt.
Quart.- Fer arribar aquest acord a l’Assemblea Groga, promotora d’aquesta Iniciativa
Legislativa Popular i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “La iniciativa
legislativa popular (ILP) per a una nova llei catalana d'educació es va posar fa pocs
dies en marxa.
El Parlament va donar validesa al tràmit repartint els plecs que s'hauran d'utilitzar per
al procés, i nomenant els 250 fedataris responsables de recollir les signatures.
Aquesta ILP es basa en tres eixos principals: la gratuïtat i l'accés universal a l'educació
des de la guarderia fins a la universitat; l'eliminació dels centres concertats passant-los
a públics, i la plena democràcia en les institucions educatives”.
El projecte de llei també defensa el català com a llengua vehicular per a tot el sistema
educatiu.
Com a socialistes sempre defensarem un model educatiu públic i de qualitat. És una
eina essencial per vertebrar una societat més cohesionada, amb més oportunitats i
més igualitària.
A més, hi ha molts punts que coincidim amb aquesta ILP, per exemple el d’establir un
finançament del sistema educatiu “d’acord amb la importància que té l’educació per a
la vida de les persones i la societat”. En aquest sentit, fixaria com a mínim la mitjana
europea: un 5,4% sobre el PIB. Actualment a Catalunya aquesta despesa és del 4%.
Els socialistes votarem a favor.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que comparteixen molt del que diu
aquesta moció, però també donen valor al consens sobre la Llei d’educació, quan a
Espanya sempre s’aproven per majories del partit de govern, pensa que hi ha
elements que es poden atribuir per esmenes de la llei i quan tinguem el finançament
just es podran destinar els diners que l’educació necessita. S’abstindran.
La regidora Sr. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Malgrat la bona intenció
d’aquesta moció sorgida de l’Assemblea groga de Reus i el Baix Camp, cal dir que el
text barreja diferents temes que no poden votar-se en un sol punt. Posar en una moció

temes com la LOMQE, la LEC i les retallades al sector públic fa la sensació de creure
que tot és el mateix, i no és així.
Quan parlem de la nefasta llei LOMCE o quan parlem de les retallades en el sector
públic, evidentment ERC hi estarà completament en desacord.
La Llei d’Educació de Catalunya és una llei aprovada el 2009 i ha estat una llei de
consens entre la majoria de les forces polítiques del Parlament de Catalunya. Malgrat
els seus defectes, és la primera llei a Espanya que ha fet de l’etapa d’educació infantil
una etapa gratuïta i universal, així com també la FPGM i els PQPI (prog. Qualificació
professional inicial)
En relació al text, dir-li que la LEC no propicia les desigualtats entre ensenyament
públic i concertat, sinó que són les polítiques de cada partit de govern les que
l’apliquen d’una manera o d’altra.
Quan diu que les direccions són imposades des de fora, li recordo que els centres de
Catalunya abans de la LEC tenien més del 40% de les direccions posades a dit perquè
ningú dels claustres volia assumir el càrrec, això s’ha reduït dràsticament. Actualment
les direccions estan més ben preparades i les decideix una comissió que la formen un
inspector, un director, dos mestres del claustre escollits entre ells i dos pares. Els
directors han de presentar un projecte que és discutit per tos els agents de la
comunitat educativa.
També parla d’aconseguir la igualtat de gènere en els òrgans decisoris de les escoles:
Miri, només li donaré una dada. segons les estadístiques, tres quartes parts del cos
docent de Catalunya són dones, la gran majoria d’elles formen part dels equips
directius i de coordinació dels centres.
El grup municipal d’ERC està d’acord en dotar de més poder de decisió dels consells
escolars i dels consells municipals així com de la conciliació familiar del professorat i
de les seves condicions laborals. i això ho desitgem per a tots els col·lectius
professionals. Cal aplicar polítiques socials que permetin els treballadors i
treballadores tenir una vida laboral respectuosa i que proporcioni la conciliació
personal, familiar i laboral.
Catalunya està aquests dies vivint uns moments políticament i social, molt intensos en
el que el nostre futur canviarà per a millorar les nostres estructures, també les
d’educació. Penso que aquesta ILP no és adequada en aquests moments de canvi.
Ben aviat tindrem un estat i crearem una llei d’educació pensada només per Catalunya
feta i consensuada per tots els agents implicats.
No hi votarem en contra perquè entenem que qualsevol iniciativa que impulsi la millora
de l’ensenyament ja és positiva en si, però en aquest cas ens abstindrem per tots els
motius que he exposat anteriorment.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per cinc vots a favor dels regidors
En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i
Aliberch, Na Jèssica Flores i Travesa i la tinent d’alcalde N’Àngels Castillo i Campos,
dels grups CUP i PSC; i set abstencions del senyor alcalde president En Joan
Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Montserrat
Carreras i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i
Formatger, En Josep Sánchez i Camps i En Fèlix Olivan i Mayoral, dels grups ERC i
CIU.
PART DE CONTROL
10. INFORME DE MOROSITAT 3R TRIMESTRE 2014
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, llegeix el text següent:

“INFORME D'INTERVENCIÓ
NÚM. 079/14
Assumpte: INFORME DE JUSTIFICANTS DE DESPESA SENSE OBLIGACIÓ
RECONEGUDA TRANSCORREGUTS 3 MESOS DES DE LA SEVA ENTRADA EN
EL REGISTRE. Període: fins 30/09/2014
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Intervenció municipal, els justificants de
despesa respecte als quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la data de
registre sense que s’hagi reconegut l’obligació de pagament, s’eleven a un total de 0 €
a data 30/09/2014, segons el detall que s’adjunta, que es resumeix en:
Període
fins 30/09/2014

Situació factura
Registrada
Total:

Nombre
1
1

Import
1.637,29 €
1.637,29 €

Segon.- Que d’acord amb l’art. 5.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe se n’ha de
donar compte al Ple de la corporació i aquest disposa d’un termini de 15 dies per
publicar l’informe agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu
estat de tramitació.”
“INFORME DE TRESORERIA
Assumpte: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN
LA LLEI CONTRA LA MOROSITAT 15/2010, PEL PAGAMENT DE LES
OBLIGACIONS EN UN MÀXIM DE 30 DIES (EXERCICI 2014)
En compliment del que disposa l’art. 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures per lluitar
contra la morositat en les operacions comercials,
INFORMO:
Primer.- Que segons les dades obrants a la Tresoreria municipal, les obligacions de
despesa per les que han transcorregut més de 30 dies (exercici 2014) des de la data
de registre sense que s’hagi efectuat el seu pagament, s’eleven a un total de 1.637,29
€.
Factures pendents
de pagar fora del
termini legal a

Nombre de factures
pendents de pagar
fora del termini legal a
30/09/2014

Import total
pendent de pagar
fora del termini
legal a 30/06/2014

30/09/2014

1

1.637,29 €

Segon.- Que d’acord amb l’art.4.3 i 4.4 de la Llei 15/2010, d’aquest informe es pot
donar compte al Ple de la corporació.”

11. 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 162 a la 185, ambdues
incloses, des del 15/09/14 al 19/10/14:
-

Resolucions en matèria de personal: 3
Resolucions en matèria d’economia: 15
Resolucions dictades amb l’assistència de la Junta de Govern Local: 4
Resolucions en matèria de representació: 1
Resolucions en matèria d’activitats: 1

Resolucions dictades per delegació d’alcaldia entre el 15/09/14 i al 19/10/14, en
matèria de:
-

Obres i Serveis: 2
Urbanisme: 3
Governació i mobilitat: 7
Joventut: 1

URGENCIA
Per part del regidor Sr. Jiménez es manifesten, des de la CUP, en contra de la
urgència dels dos punt: el primer perquè podria entrar en qualsevol ple i no els hi
sembla que sigui urgent i, pel que fa a la modificació de crèdits, l’han tingut a un quart
de quatre i no se l’han pogut mirar.
Posada a votació la urgència, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i
En Fèlix Olivan i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; i quatre vots en contra dels
regidors En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix
Galceran i Aliberch, Na Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP.
ADHESIÓ A LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
El Sr. Alcalde diu que la Diputació ha demanat que es prengui l’acord el més aviat
possible i és un tema de tràmit
La regidora Sra. Vila llegeix el text següent:
“El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a
l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes
per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya.
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el

6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les
quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat
de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que
s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés.
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals.
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren
les primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès
la seva actuació fins als nostres dies.
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social,
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les bases
per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen en el
temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l’Escola
Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball.
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és
per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució.
Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra
gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu
treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que
es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix,
Prat de la Riba escrivia el 1917:
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar a
l’ànima catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província.
Tots, anant més o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme
del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat
popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades,
formes d’Estat”.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de
Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i
efectes.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu que els hi hagués agradat tenir una
còpia de la moció per ser conscient del que es discutia, per ells també els va semblar
important, ja que va aplegar el sentit català i hi votaran a favor.

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels regidors
presents en el Ple.
MODIFICACIÓ CRÈDITS NÚMERO 9/14 DEL PRESSUPOST
El Sr. Alcalde diu que és l’última de l’any i per això havia de venir a aquest ple per
urgència.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que abans ha dit que hi havia una
factura pendent i mitjançant aquesta modificació s’arranja en el mateix Ple; tota
aquesta modificació és tècnica i per cobrir dèficits existents i també hi ha un
modificació entre aplicacions, llegeix el text següent:
“Vist que ens acostem al final de l’exercici 2014 i que, com és habitual, es considera
convenient dur a terme la darrera modificació de crèdits a aprovar pel Ple per tal de
realitzar els ajustos que tècnicament s’estimen oportú així com atendre les darreres
necessitats detectades.
Vistes les propostes fetes per algunes regidories i atès que la modificació proposada
es pot finançar amb la baixa en altres aplicacions en les que s’ha comprovat
l’existència de crèdit sobrant i atès que aquesta modificació es considera inajornable
per tal de què sigui operativa l’abans possible i abans de finalitzar l’exercici, per tal de
poder prosseguir amb les actuacions previstes i poder seguir amb l’execució del
pressupost previst inicialment.
Vist el que disposen també els articles 177 i ss. del TRHL (aprovat per RDLeg.
2/2004), i els articles 35 i ss. del RD.500/1990, i l’article 8 de les Bases del
Pressupost vigent.
Per tot l’exposat, vist l’expedient de referència i la proposta de data 23 d’octubre, així
com l’informe d’Intervenció 83/14 emès en la mateixa data, es proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 09/14, per un import total de
37.678,28 euros, segons el següent detall:

TRANSFERENCIA DE CREDITS -AREA DE DESPESA 1-

TRANSFER.
POSITIVA

141

172

48902

APORTACIÓ FEDERACIO ADF -G61995684- ARRANJAMENT CAMINS FORESTALS

141

172

48901

APORTACIÓ ADF -G58774548- PER ARRANJAMENT CAMINS FORESTALS

TRANSFERENCIA DE CREDITS -AREA DE DESPESA 3620

341

22609

TORNEJOS I TROFEUS D'ESPORTS

620

337

47900

APORTACIÓ A L'EMPRESA DE GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL

620

342

47900

APORTACIÓ PER LA GESTIÓ DEL PAVELLÓ TORRENT D'EN TERRA

0,70
0,70

0,70

0,70

TRANSFER.
POSITIVA

TRANSFER.
NEGATIVA

3.800,00
600,00
3.200,00

3.800,00
GENERACIO DE CREDITS

TRANSFER.
NEGATIVA

ALTA DESPESA

3.800,00
INGRES

corrent:
620

341

22609

TORNEJOS I TROFEUS D'ESPORTS

2.836,00

640

231

22609

ACTIVITATS PER LA GENT GRAN

1.000,00

630

313

22700

CONTROL DE PLAGUES I PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL.LOSI

620

342

21200

MANTENIMENTS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

340

62500

MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE

2.971,41
34.183,35

capital:
620
corrent:
121

2.100,00

46100

ALTRES SUBVENCIONS D'ENTITATS LOCALS

2.026,00

620

46101

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ -TORNEIG D'ESTIU FUTBOL SALA-

1.810,00

630

46101

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ -SANITAT AMBIENTAL-

121

39800

INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES

76101

SUBVENCIO DIPUTACIO -MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE-

2.971,41
34.183,35

capital:
620

2.100,00

43.090,76

43.090,76

TRANSFER.
POSITIVA

TRANSFER.
NEGATIVA

RESUM de la modificació:
TRANSFERENCIA DE CREDITS -AREA DE DESPESA 1141

172

48902

APORTACIÓ FEDERACIO ADF -G61995684- ARRANJAMENT CAMINS FORESTALS

141

172

48901

APORTACIÓ ADF -G58774548- PER ARRANJAMENT CAMINS FORESTALS

0,70
0,70

0,70

0,70

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 regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, diu que la informació ha estat aquesta
tarda a un quart de quatre, diu que és l’última de l’any i contempla partides per la festa
major, l’AMTU, cursos de música o les festes de Nadal i es pregunta si això ho sabem
d’ara o no se sabia abans. Voten en contra de la urgència de com s’han fet la coses,
sense temps d’analitzar-ho i, a més, penja del pressupost 2014 al qual també van
votar en contra.
El regidor Sr. Sánchez diu que ell també votaria en contra d’una modificació d’últim
minut, però es mira en cinc minuts i ell va avançar alguna cosa a la comissió i no sap
d’on ha tret que la factura fa més de 90 dies que està a l’Ajuntament.
El regidor Sr. Jiménez diu que tenen l’informe d’Intervenció a l’expedient que parla
d’una factura de 1.630 euros i potser no sigui aquesta, també celebra que pugui mirar
una modificació en cinc minuts, però ells no solament les han de mirar, sinó compartir
amb tot el grup, la urgència no era tal i es podria haver presentat abans.

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i
En Fèlix Olivan i Mayoral, dels grups ERC, CIU i PSC; i quatre vots en contra dels
regidors En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix
Galceran i Aliberch, Na Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP.
PRECS I PREGUNTES
12. PREGUNTA DEL GRUP CUP SOBRE EL SEMÀFOR ESPATLLAT QUE VA
PROVOCAR DOS ACCIDENTS.
El regidor Sr. Galceran formula la següent pregunta:
“Després de l’última tempesta forta que vam patir durant la setmana del 15 de
setembre, el semàfor de la carretera a l’alçada de l’entrada al Torrent d’en Puig va
estar més d’una setmana espatllat. És una cruïlla difícil, un punt crític, ja que permet
diferents girs als vehicles.
Tenim constància que mentre el semàfor no funcionava hi va haver dos accidents amb
ferits lleus.
Entenem que s’hi havia d’actuar ràpidament i no entenem per què no es va fer.
Preguntem al govern:
Per què es va tardar tants dies a arreglar el semàfor?
Per què no van adoptar mesures correctores si no es podia arreglar d’immediat?”
La regidora delegada de Governació i Mobilitat, Sra. Carreras, diu que ja ho va
contestar per correu a la regidora Sra. Flores quan li va fer el comentari, que degut a la
tempesta es va espatllar la targeta electrònica, i es va haver de demanar per l’empresa
d’enllumenat ja que no la tenien en stock, i s’han hagut d’esperar a que la tinguessin.
13. PREGUNTA DEL GRUP CUP PERQUÈ ES SUBSTITUEIXI LA PAPERERA AL
COSTAT DE LA PARADA DEL BUS.
La regidora Sra. Vázquez formula la següent pregunta:
“Fa un temps, cap uns dos mesos, va desaparèixer la paperera que hi havia al costat
de la marquesina de la parada del bus a l'entrada principal del poble.
Això implica que la gent que espera el bus no puguin llançar papers, deixalles, a cap
lloc per la falta d'aquesta paperera i les acaben deixant a sobre del banc que hi ha a
dins de la marquesina, amb la sensació de brutícia que això implica.
La gran majoria de veïns són persones cíviques que utilitzen les papereres, fins i tot
buscant-les quan no hi són, però, justament, les parades del bus són llocs importants
perquè la gent no pot marxar a buscar una paperera si no és amb el risc que passi el
bus i se'ls hi escapi.
Atès que aquesta situació genera brutícia i deixadesa i no permet als vilatans complir
amb la seva voluntat cívica, preguntem al govern actual
Quan de temps fa que no hi és aquesta paperera.
Quins van ser els motius pels quals va desaparèixer.
Quan serà substituïda, o sigui, quan tornarà a haver una paperera al costat de la
marquesina de la parada del bus, a l'entrada principal del poble.”

El regidor delegat d’Obres i Serveis, Sr. Olivan, explica que aquesta paperera es va
substituir perquè estava malmesa i es va posar al cantó de la vorera. Als pocs dies, va
ser envestida per un vehicle que la va deixar totalment inservible. Aquesta paperera es
va tornar a col·locar en un altre indret, per evitar que torni a passar el mateix, el dilluns
20 d’octubre.
14. PREC DEL GRUP PP SOBRE ELS FANALS DELS CARRERS.
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demanem quin tipus de control es segueix en els
fanals dels carrers, ho diem perquè de dia estan encesos, i de nits apagats. Segons El
nostre criteri les mesures d’optimització de l'enllumenat de l'actual govern no funciona.
Per tant voldríem saber si seguirem igual o ja estan actuant per posar mesures
correctores.
Prec: demanen a l'Equip de Govern actual explicar- nos les mesures que posaran en
pràctica per solucionar aquest problema i fer una gestió òptima d’aquest recurs
energètic.”
El Sr. Alcalde diu que es treballa de fa mesos, el 15 de setembre el servei
d’enllumentat va passar a Boquet, en el plec de clàusules s’incloïen moltes millores per
aquestes empreses, i ara treballen en l’enllumenat, canviant el 25% de les bombetes
en els tres primers mesos per tal de posar bombetes més eficients que gastin menys i
des de Serveis Tècnics s’està seguint aquest tema, s’ha fet ja una prova a la carretera
per comprovar la il·luminació uniforme, i hi haurà una proposta d’enllumenat pels
enginyers, i això es complementarà amb les propostes de la Policia i es programarà
l’encesa en els propers mesos. A l’Ajuntament es fan reunions mensuals de
l’enllumenat i, a més, això es compatibilitza amb l’arranjament de quadres de llum. I
que els fanals que veu encesos de dia, deu ser perquè s’estan fent les comprovacions
de la nova il·luminació o substitucions.
15. PREC DEL GRUP PP SOBRE MESURES DEL REPETIDOR DE MOVISTAR.
“Exposició: El Grup Municipal del Partit Popular demanem que l’actual Equip de
Govern expliqui la situació actual del repetidor de Movistar, llur manteniment i el
manteniment i situació del seu entorn, donades les queixes continuades dels veïns que
senten el seu soroll per la nit tant amb les finestres tancades i sobretot a l’estiu quan a
causa de la calor, obren les finestres.
Prec: demanem que des d’ aquest Govern s’informi sobre els extrems exposats i
manifesti quines mesures prendrà per solucionar la problemàtica esmentada.”
El regidor delegat de Comunicacions, Sr. Sánchez, diu que:
El repetidor de Movistar, que actualment està situat al costat del cementiri i que és
objecte del prec, té una llicència provisional i s'havia de canviar per una antena dins
d'un terreny a l'interior del cementiri a través d'una concessió administrativa que va ser
adjudicada pel Ple de l'Ajuntament de juny de l'any 2013; el contracte de la concessió,
per problemes de l'empresa concessionària, no es va signar fins març del 2014, i com
a conseqüència del mateix, havien de presentar el projecte d'obres, el d'activitat i
pagar un cànon; se'ls ha requerit en diverses ocasions per a què compleixin el
contracte, ara s'espera un informe tècnic que determini com s'han de fer les
actuacions, ja que si es requereix a Movistar per a què treguin el provisional i no

col·loquen la nova antena, els usuaris es quedaran sense cobertura al municipi,
evidentment per causes imputables a l'empresa.
16. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LES MESURES PER EVITAR QUE LES
BOSSES D’ESCOMBRARIES S’ABOQUIN A LES PAPERERES.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular demana quin seguiment s'està fent de les accions
d’abocament de bosses de brossa a les papereres, fet que no només dóna una
imatge denigrant del paisatge urbà sinó la sensació del descontrol efectiu que existeix
en les accions de neteja en aquest poble per part del Consistori. En el mateix sentit,
demanem quin és l’estat de manteniment de les papereres, donat que des d’aquest
Grup Municipal s’ha pogut observar com moltes d’elles es troben trencades i
oxidades, fet que pot originar que algú prengui mal.
PREGUNTA: quines mesures per evitar l’abocament de les bosses de brossa que
contínuament en fan a les papereres? Si no han pres mesures perquè no ho fan?”
El regidor delegat d’Obres i Serveis, Sr. Olivan, diu textualment: “L’abocament de les
brosses a les papereres és un tema total d’incivisme, que ve donat perquè hi ha
algunes persones que no fan correctament la recollida selectiva i els és més fàcil
deixar les bosses a les papereres. Quan es troben bosses a les papereres, aquestes
s’obren complint la legalitat i, si es pot demostrar qui ha estat, s’ha obert un
procediment sancionador. Al ser un tema de civisme, en aquest moment hi ha un pla
d’ocupació que és un agent cívic i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona
s’està elaborant una campanya de sensibilització respecte a la recollida selectiva.”
17. PREGUNTA DEL PP SOBRE LA RECOLLIDA DE BROSSA.
El regidor Sr. Planas formula la següent pregunta:
“Exposició:
El Grup Municipal del Partit Popular preguntem a l'equip de govern com és possible
fets com els succeïts, en que es celebra una festa el diumenge passat dia 12
d’octubre, a la pista municipal, i encara el dilluns 13, segueixi la brossa generada per
aquesta festa en aquell recinte, exposant a aquesta als nens que l’Ajuntament sap en
són usuaris al dia següent, per no fer esment de la mala olor que aquesta desprenia.
PREGUNTA: Per quin motiu seguia la brossa a la pista? Quantes queixes hi han
referent al mal estat dels carrers referent a la brossa no recollides? Perquè no destinen
més recursos en tenir el poble net?
El regidor delegat d’Obres i Serveis, Sr. Olivan, diu que hi havia brossa a la pista
perquè va haver-hi una manca de coordinació i no es va avisar a l’empresa de
recollida i que, quan se la va avisar, aquesta va venir a recollir-la. Pel que fa a les
queixes que hi ha referents al mal estat dels carrers, dir que se n’han rebut moltes, que
el problema que hi ha, principalment, és que hi ha vilatants que no fa correctament la
recollida selectiva i s’estan fent campanyes per solventar el problema. I pel que fa a
destinar més recursos a tenir el poble net, explica que no és un problema de destinar
més recursos, sinó que és un problema que té dues vessants: una, la característica del
poble, la riera i que és molt transitada i, l’altra, l’incivisme. Explica que, avui mateix,
han tancat tasques de “Brigada pel civisme”, que és transversal entre diverses
regidories i de la que informaran properament. També recorda que han dut a terme

canvis organitzatius a la brigada (separar neteja i manteniment), fer les neteges de
carrer amb aigua, etc. I aquesta mateixa setmana, al web municipal, publicàvem les
accions de millora de la recollida selectiva porta a porta i zones d’emergència, que el
regidor de Medi Ambient informarà si creu oportú.
L’Alcalde i que porta els temes de Medi Ambient, diu que pot informar de l’informe de
recollida i diu que de perfectes, només hi ha una quarta part de les 238 bosses
obertes, i es van inspeccionar 453 bosses. Els veïns han rebut com s’ha de fer
correctament i la campanya sobre la brossa continua i això forma una feina
complementària des de les que es porten des de la regidoria de serveis. Ara es poden
trobar al web les dades, així com els expedients sancionadors que s’han obert.
18. PRECS I PREGUNTES
El regidor Sr. Galceran diu que li sorprèn com es respon a les preguntes, com és
possible dir com es condueix, o que el poble està brut també és culpa de l’incivisme.
La regidora Sra. Carreras diu que ha respost a la pregunta sobre el senyal que han
plantejat, però recorda que quan circules per una via, has de mirar els senyals que hi
hagi, això no és donar la culpa als conductors sinó que quan conduïm som un perill i
s’ha d’estar atent a la senyalització, és cert que va haver-hi dos accidents, però en la
carretera també hi ha accidents quan la gent no respecta les normes de circulació.
El regidor Sr. Olivan diu que hi ha una certa gent que no es cívica, aquest estiu van fer
tota la neteja i cinc minuts desprès hi havia una bossa a la paperera, no acusa a ningú
però hi ha gent que ho fa i s’han retirat 19 tones de brossa de les papereres, però cada
paperera adient costa 400 euros.
El regidor Sr. Galceran diu que no ho havia percebut així i dóna les gràcies.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-tres hores i onze minuts, de la qual cosa, jo, el
secretari, CERTIFICO.

