AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 16/15

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia vint-i-sis de novembre de dos mil
quinze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública extraordinària
de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents
d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Maria Antònia Vila i
Paituví, Na Marta Roser de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba,
En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, Na
Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Ramón Planas i Freixas, En Josep Manel “Ximenis”
Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, assistits pel secretari accidental de la
corporació, Na Gemma García Ramos, i la Interventora municipal, Na Neus Gironés i
Biarnés.
Tot seguit es procedeix a tractar l’únic assumpte relacionat a l’ordre del dia:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY 2016 I
PLANTILLA ORGÀNICA.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda. Diu que no hi ha precs ni preguntes per part dels grups
municipals, doncs és un ple extraordinari, però si els veïns presents i els que escolten per la
ràdio en volen fer, les respondran.
Fa quatre pinzellades a diversos punts. Respecte a la reducció de despeses, per millora en
les contractacions i licitacions realitzades (recollida de residus, poda, manteniment de zones
verdes, etc.), doncs s’han estudiat molt per reduir els costos; un altre eix és el canvi en les
polítiques de joventut: en el pressupost municipal pot semblar que hi ha una reducció
d’aquesta aplicació, però si bé ho està, s’amplia amb els diners destinats pels pressupostos
participatius; respecte a la neteja de la via pública, s’ha invertit en la màquina escombradora
i els resultats són visibles i bons, i de cara al 2016 s’ha previst una nova màquina a través
d’un Leasing. Hi ha un component també relacionat amb el civisme, on malgrat les
campanyes de sensibilització, hi ha incivisme que implica una despesa municipal. Així, al
2016, es contractarà un agent cívic amb capacitat sancionadora. Aquest Govern també ha
fet incisió en el tema sancionador, per exemple, respecte al frau amb l’aigua (fet que està
exposat al web municipal). També es consoliden les despeses en benestar social, i es
consoliden les dotacions pressupostàries i es té molt present el tema de la recollida
d’escombraries, i es farà especial atenció a la recollida de rebuig. L’incivisme d’uns quants fa
que la col·lectivitat es vegi afectada. Respecte al suport a les entitats, es mantenen les
subvencions i també hi ha una subvenció nova que és per donar suport a les famílies que
volen portar els fills a les catecolònies d’estiu. S’ha previst també la Brigada jove de 2016,
com a continuïtat a la del 2014 i 2015. També es vol donar recolzament a la promoció
econòmica del poble; també hi ha una aplicació pel foment comercial i una altra pel foment
de l’acció econòmica.
Tot això implica una gran despesa, amb uns ingressos minsos i que a vegades, depenent
d’Administracions superiors, arriben tard. Indica, així mateix, que l’Estat ens juga en contra i
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enlloc de posar en marxa la maquinària per finalitzar correctament les obres de canalització
de la riera, ho fan per sancionar per temes de símbols i banderes.
La subvenció que es rep pels alumnes a l’escola bressol és inferior a la que estava prevista
inicialment, i per tant, a l’Ajuntament li costa 58.000€.
Respecte els esports, si bé s’ha incrementat el pressupost, cal tenir en compte que implica
també el manteniment dels equipaments. I s’ha fet estalvi amb el manteniment de la piscina
municipal.
Respecte a la comunicació, s’ha fet un acord amb empreses de comunicació a nivell
comarcal i nacional i, per tant, hi ha possibilitat de fer publicitat dels temes d’Arenys de Munt
en unes condicions econòmiques molt favorables. El nou web municipal es va inaugurar per
Sant Martí, i hi ha un apartat sobre l’espai participatiu sobre la riera, i avança que hi haurà
un acte de presentació del projecte als veïns i veïnes. Es millorarà la gestió informàtica del
web i de l’Ajuntament, amb una nova aplicació de 30.000€.
Aquest 2016 tampoc es farà aportació econòmica a GUSAM, fet que implica que aquesta
empresa és autosuficient. Està previst, així mateix, que GUSAM pugui gestionar l’Aula
cultural pel curs 2016-2017.
També hi haurà moltes inversions, com la reforma de la pista de l’escola Sant Martí; Ctra.
Torrentbó cap a Sobirans, en equipaments escolars, etc.
I tot això amb un pressupost de 8 milions d’euros i sense endeutar-nos.
Vol acabar agraint als regidors i regidores per la voluntat de contenció. En números globals,
el pressupost decreix en un 2%. També dóna les gràcies a la participació dels grups de
l’oposició i al Departament d’Intervenció.
Passa la paraula al Regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, que dóna la benvinguda als
assistents del públic i als regidors i regidores, als que dóna les gràcies per la seva
col·laboració, doncs al marge dels partits polítics i de govern, s’ha treballat pel poble.
El pressupost de l’any 2016 és un pressupost aparentment auster, doncs decreix en un
1,6%, malgrat que el volum de despesa és de 8 milions d’euros, té contenció de despeses i
ingressos. S’ha previst poder pagar en termini als proveïdors i no tenir problemes de caixa i
s’ha previst que s’han de portar a terme obres amb important despesa.
Respecte als ingressos, el Capítol I hi ha un decrement. L’IBI retorna a criteris de caixa, i té
un decrement de 46.000€. Altres impostos del Capítol I, com ara l’Impost de vehicles, també
es redueix i, en canvi, altres, com ara les plusvàlues, s’incrementen i s’ha fet previsió
positiva. Per tant, aquest Capítol es manté similar al 2015.
El Capítol II, respecte obres, també és manté similar al 2015.
El Capítol III, s’ha previst les indemnitzacions amb SOREA.
El Capítol IV, contempla subvencions d’altres administracions, on la que suposa una
davallada és la de la Generalitat per suport a l’escola bressol, fet que implica un dèficit que
assumeix l’Ajuntament.
El Capítol V, també contempla els imports del litigi amb SOREA (es tracta de tot el cànon al
llarg de la concessió).
El Capítol VII té a veure amb la subvenció del poliesportiu de Can Zariquey.
El Capítol VIII té a veure amb el fons ICO.
El Capítol IX, de passius financers, implicarà un endeutament per a realitzar les obres de la
riera, però temporal, doncs hi ha suport de Diputació.
Respecte a les despeses, n’hi ha per assumir préstecs, hi ha per assumir litigis o despeses
financeres. El deute viu es situaria en un percentatge per sota del màxim legal (75%), doncs
estaríem al 55%.
Respecte a les despeses ordinàries:
Capítol I, despeses de personal, hi ha llocs de treball a cobrir i es preveu un increment
salarial previst per la normativa. S’han realitzat les convocatòries de diverses places com
telefonista, insertor laboral, tècnic medi ambient i de joventut, i també es realitzarà la
contractació de dos peons.
Capítol V, es passa a un criteri real i es redueix el marge de maniobra i flexibilitat, fet que ha
implicat reduir aquest apartat. Cal tenir en compte que en les bases d’execució de
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pressupost, s’ha acordat amb el Grup Mixt i la CUP, s’ha prioritzat que en cas que calgui
més dotació per la Regidoria de Benestar Social, es puguin fer les modificacions que calgui
per modificar aquest fons de contingència.
Capítol VI, bàsicament serà per les obres de la riera, malgrat que també es faran altres
obres amb el pressupost i amb préstecs. Així, cal fer reforç en inversió en via pública, xarxa
abastament aigua, enllumenat, etc.. Són conscients que cal fer molta inversió però són
realistes i cal apostar per un repartiment més ajustat i equànime de les inversions i prioritzar
la 2a fase de la riera.
També s’ha parlat com destinen determinats ingressos a determinades despeses. Hi ha
hagut ingressos per plusvàlues i llicències d’obres, que en el passat eren elevats i que per
conjuntura econòmica, aquests han baixat. Amb les taxes es finançava les despeses
corrents i amb les Plusvàlues i l’ICIO havien d’anar per finançar la inversió. Destinar a
l’objecte pel que es cobren aquests conceptes.
El pressupost de GUSAM també és auster. Ha arribat a la contenció del seu pressupost i a
l’estabilitat de la seva activitat i, per tant, dels seus resultats econòmics. Així es preveurà uns
beneficis de 7.000€.
Ara ja es centraria a tractar el pressupost ja no per capítols sinó per regidories.
L’any 2016 hi ha una reducció en Administració General.
En la regidoria de Promoció Econòmica aposten pel projecte emprenedor que ha guanyat i
volen donar suport als emprenedors. I han parlat amb diversos municipis per treballar per
l’emprenedor de forma conjunta. També es vol donar suport als botiguers, no només als que
volen obrir de nou, sinó als que ja existeixen. Es treballaran altres bases de subvencions.
En la regidoria de Benestar Social, hi ha hagut moviment de diners entre aplicacions. S’ha
incrementat la partida de serveis integrals. En l’apartat de l’habitatge, des del Grup Mixt es
va demanar una aplicació per poder detectar els habitatges buits. I si bé la seva expectativa
no ha quedat de tot coberta, sí s’ha tingut en compte.
Respecte a la Policia, es manté similar al 2015, i ja no és tant quants diners posem, sinó
com els gestionem. Cal posar eines per poder treballar de forma més eficient. S’han recollit
propostes que han facilitat una millor gestió (com el que s’ha fet aquest any amb les
càmeres de vigilància de Can Borrell).
En la regidoria de Joventut, hi haurà una aplicació a Capítol II.
En la regidoria de Festes, hi ha una part del pressupost participatiu que va destinada a
contractar grups reconeguts per la festa major.
Respecte la via pública, a més de la contractació de dos peons, s’ha previst un Leasing per
una màquina escombradora. Es vol apostar per l’eficiència energètica.
S’han previst aplicacions noves per donar subvencions en temes concrets com catecolònies
o suport a famílies amb malalties degeneratives.
En la regidoria d’Esports, té un pressupost elevat, doncs hi ha molts equipaments esportius
a mantenir. És de les regidories que han millorat la seva destinació pressupostària doncs,
també, és de les que ha rebut més subvencions.
En la regidoria de Cultura, si bé ha tingut una reducció en l’aportació de Generalitat pel tema
de l’escola bressol, aquest decrement ha estat una mica compensat amb el suport de
Diputació.
En la regidoria de Comunicació s’ha retallat i s’ha fet estalvi de 7.000€.
A grans trets, creu que és un pressupost bo i que implica assumir una gran inversió per
l’obra de la riera i també per altres que van sorgir del procés participatiu, com la millora de la
pista, i per petició del Grup CIU, aprofitar i fer una millora global de l’espai.
Continuar amb la inversió del 2015 en la xarxa de subministrament d’aigua.
Procedeix a llegir l’acord:
“Vist el Projecte de Pressupost General de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per al 2015 i el
que disposa l’art. 162 i següents del RDL 2/2004 pel que s’aprova el text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL).
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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 10 de novembre i vist l’informe
emès per la Interventora en data 13 del mateix mes.
Vista la normativa que és d’aplicació, i en concret també la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat
pressupostària i Sostenibilitat financera, i l’Ordre 2105/2012 que desenvolupa les obligacions
de subministrament d’informació; i havent-se donat compliment al que determina la Llei
orgànica 2/2012, i comprovat que s’han complert l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
l’objectiu de deute públic.
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 2.016 que, resumit per
capítols i per cadascuna de les entitats que l’integren, és el següent:
INGRESSOS
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol
Capitol

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

DESPESES

AJUNTAMENT
3.514.787,86
56.000,00
1.467.200,83
2.085.094,40
417.000,00
18.490,00
18.000,00
667.616,60
8.244.189,69

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

2.542.310,23
2.593.334,61
84.692,13
756.112,76
67.800,00
1.451.527,42
748.412,54

Total pressupost despeses

8.244.189,69
-

EMPRESA
GUSAM SA

1.070.365,04
401.315,57
44.525,59

1.516.206,20

EMPRESA
GUSAM SA
703.586,18
749.811,97
3.812,21
4.610,01

TOTAL
3.514.787,86
56.000,00
2.537.565,87
2.486.409,97
461.525,59
18.490,00
18.000,00
667.616,60
9.760.395,89

TOTAL

12.807,00

3.245.896,41
3.343.146,58
88.504,34
760.722,77
67.800,00
1.485.913,39
761.219,54

1.509.013,35
7.192,85

9.753.203,04
7.192,85

34.385,97

OPERACIONS
INTERNES

405.925,58

18.000,00

423.925,58

OPERACIONS
INTERNES

CONSOLIDAT
3.514.787,86
56.000,00
2.537.565,87
2.080.484,39
461.525,59
18.490,00
667.616,60
9.336.470,31

CONSOLIDAT

18.000,00

3.245.896,41
3.343.146,58
88.504,34
354.797,19
67.800,00
1.485.913,39
743.219,54

423.925,58
-

9.329.277,46
7.192,85

405.925,58

-

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 i
l’Ordre 2105/2012.
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.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu textualment: “Vaig a dir una obvietat;
però la vull dir i de la manera fàcil i entenedora, perquè quan més fàcil ho diem millor ho
recordarem en tot moment al llarg d’aquest debat que tenim avui.
Ens disposem a aprovar el destí de 9.336.470,31 euros que configuren l’economia del nostre
poble. Són diners que provenen dels nostres impostos, contribucions, fins i tot de multes i
sancions, i també de subvencions i crèdits. De subvencions d’altres ens públics que també
paguem amb els nostres impostos i crèdits que retornem de sobres mitjançant interessos,
igualment pagats per nosaltres.
Ens sembla molt important, de les coses més importants que es diran avui, que tinguem
present en tot moment que estem decidint què farem amb els diners de totes i tots els veïns
d’Arenys de Munt. Ho fem constar expressament perquè d’aquesta consciència ha de sorgir
una cosa de la que aquí potser no en parlarem tant, però que haurà de ser la màxima a
partir de l’1 de gener de 2016: la gestió responsable i compromesa de tot allò que aquí
haguem aprovat.
Els números aquí ens han de quadrar, també han d’arribar per tot allò que creiem necessari
des dels nostres diferents punts de vista i ens hem d’entendre en les prioritats; però després,
cal que els fem anar bé, aquest diners. Caldrà que els gestionem amb transparència, amb
habilitat i coneixement i amb total honestedat. Cal que després sapiguem dur la promesa
d’avui, la inversió dels nostres diners i expectatives a bon termini i que responguem després
pels resultats.
Tot el que he dit és una obvietat, com deia al principi; però pensem que val la pena gastar
uns minuts del Ple per posar-ho sobra la taula a manera de promesa, que mai està de
menys renovar públicament. O valgui com a introducció, si voleu.
L’expedient del pressupost conté tota la informació i, per descomptat, al nivell més tècnic
desitjable. Podem entrar a rebatre aquests aspectes tècnics i analitzar els fulls de càlcul i
l’aplicació de les regles econòmiques i jurídicoadministratives. Seria una manera d’abordarlo, efectivament.
A nosaltres ens agradaria que això no només ho poguéssim fer nosaltres, si no també tots
els veïns i veïnes que ho vulguin del poble i amb el temps suficient. Poc a poc, segur que
aviat aquesta informació la tindrem per sempre disponible. De moment hi hem accedit
nosaltres i hem tingut algun temps per poder treballar-la i debatre-la amb la regidoria, la
Intervenció i qui hem cregut convenient.
Però per a abordar aquí al Ple pensem que els aspectes tècnics no serien allò primordial.
Altres regidors aquí els han comentat o segur que els comentaran i si cal entrarem al diàleg.
En tot cas, el que volem fer és no repetir si no complementar; perquè la qüestió ja és prou
feixuga per sí mateixa.
El que volem és apuntar cap als principis que creiem que es respecten i els que pensem que
no es respecten tant; les idees que es dedueixen d’aquest números i sobre si els objectius
que nosaltres pensem que han de tenir, es compleixen o no.
Per anar directes a la nostra avaluació: creiem que aquest és un pressupost correcte.
Tècnicament ben fet. Prudent i que compleix amb tot el que la normativa vigent demana per
ser un pressupost sa. Si hi hagués un examen sobre l’LRSAL i Llei d’Equilibri i Estabilitat
pressupostària, el pressupost municipal d’Arenys de Munt pel 2016 trauria bona nota. Per
això acabem amb romanents milionaris però hem de fer-lo decréixer en un 1%. És una
d’aquelles joies que regala als municipis l’Estat Espanyol i que nosaltres, almenys ara,
estem obeint.
I no volem pas fer broma amb això, és prou important. Sovint hem dit que venim de temps
de molt deute, molt desgavell en pagaments i en execucions pressupostàries. Després va
venir una època d’apretar-se molt curt el cinturó, al nostre parer, a vegades massa curt i tot; i
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es va aconseguir sortir a la superfície. Ara que els números funcionin i que puguem respirar
és bo i és una tasca a valorar.
Sabem que la regidoria d’Economia i tot l’equip d’Intervenció i tècnic es pren la seva tasca
d’una manera responsable i dedicada i pensem que s’ha de reconèixer aquesta feina.
Pel que sabem de com s’ha elaborat aquest pressupost i, si us plau, que el regidor ens
corregeixi si no és així, i perquè ho sàpiguen les veïnes i veïns, cal explicar que totes les
regidories, els partits polítics i en una petita part també els vilatans i vilatanes vam escriure
en el seu moment La Carta al Regidor. Cada responsable d’una àrea, cada polític amb els
seus principis ideologia i els ciutadans que han volgut i pogut, han demanat la seva part del
pressupost i la tasca ha estat fer quadrar les peticions i els números amb els reglament i Llei
a la mà.
El que tenim al davant és el resultat. Pel que fa a nosaltres, un resultat sense grans
aspectes negatius i que, en la mesura que els números ho han permès i les diferències
ideològiques s’han pogut llimar, han tingut en compte més que menys les línies bàsiques
que la CUP va demanar i que vam presentar com a traços a desenvolupar entre 2016 i
2019.
Ara bé, creiem que a aquest pressupost li falta aposta política.
El Sr. Sánchez ha parlat d’estratègies, de converses sobre el mínim comú denominador... sí,
Sr. Sánchez, és cert! I nosaltres també ens alegrem d’haver encetat alguna d’aquestes
converses, però falta. Per ara aquestes converses no han estat suficients. Per al 2016 això
no es veu prou, cosa que ens ha d’esperonar a posar-nos-hi expressament i amb ganes.
Volem fer constar aquesta idea perquè pensem que de la mateixa manera que ha de ser
participatiu, cal que el pressupost obeeixi a uns eixos polítics, que es vertebri sobre unes
voluntats clares i que sigui un pressupost capaç de projectar el poble que totes volem.
Ho hem dit en diferents ocasions. Diem m’ho ara d’una altra manera: els números i la
reglamentació no han de ser el criteri. Han de ser, en tot cas, les condicions de possibilitat.
El criteri, la pauta, l’objectiu és la idea que hi hem de poder endevinar de bé comú i de
manera de gestionar els serveis que té el govern.
Volem fer un breu anàlisi d’algunes de les idees d’aquest pressupost, que són les que diu la
memòria d’alcaldia:
- No augmentar les despeses ordinàries, només s’ha permès augmentar la part destinada al
procés participatiu i a la dotació pel personal municipal. Fent que les regidories s’ajustessin
al màxim.
- S’augmenta la despesa en préstecs per a fer front a les inversions, es concerta un nou
préstec que suposa un 8,10% del total del pressupost.
Val a dir que no pensem pas fer ús d’aquell truc que si no s’explica amb tot el que comporta,
pot ser trampós, que és el truc de comparar uns percentatges de despesa amb d’altres que
podrien semblar mot més necessaris. No ho farem en primer lloc perquè ja se’ns ha titllat
altres vegades (pensem que sense raó) de demagogues i perquè qualsevol comparació de
percentatges i avaluació de la importància d’una partida i d’una altra s’ha de fer tenint en
compte el conjunt d’objectius i d’aspectes, també en un marc temporal més ampli.
És dir, que només podríem dir que no ens sembla encertat engruixir un 8% el deute per a
inversions i no haver-ho fet fins ara per reparar i actualitzar la xarxa de l’enllumenat o bé
l’accessibilitat de les persones pels carrers d’Arenys de Munt, dintre del debat de com de
convenient és destinar la quasi totalitat de les inversions a les obres de la Riera. Unes obres
que vénen avalades per la voluntat popular, entenent que suficientment informada?
Entenent que actualment seguiríem avalant el projecte en detriment d’altres inversions? Ja
no diem en la seguretat de les infraestructures sinó, per exemple, en habitatge de protecció
oficial? En una residència o en equipaments culturals i socials?
I és que, com hem dit abans, alhora de comentar l’avinentesa del 8% per a inversions, el
criteri és quina idea de bé comú (riera o infraestructures o residència o habitatge o quina
d’elles està per davant de l’altre, al costat) i no a quadrar els números, és evident. I aquí
deixem una idea per al debat per quan vulguem i pugem seure a pensar en l’Arenys de Munt
que volem.
Volem valorar positivament, això sí, i que no deixi de constar, els següents aspectes:
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- Que l’ajuntament ajudi a què el valuós servei d’escola bressol segueixi sent assequible a
les famílies. Per al 2016 es dota el servei de l’escola bressol en uns 58.000€. El total del que
s’hi posa és una mica més d’una tercera part del que del seu cost.
I aprofitem l’ocasió de parlar de les escoles bressol, tenint en compte que la situació de les
mateixes ve propiciada per la falta total de subvencions que fins ara es venien donant per
adherir-nos al que el Sr. Alcalde ha comentat en la seva intervenció: ens sumem a la
denúncia amb total contundència a aquest nou mètode de govern totalitari i despòtic que
podríem anomenar “asfíxia per FLA” i que altrament també podem dir “intervenció de
l’autonomia”.
Creiem fermament que el servei públic és en si mateix un benefici. És un benefici social, per
a les persones, enriqueix el poble en humanitat, en valors i en drets; i que davant d’aquests
beneficis, l’econòmic no és el més important ni de bon tros. Els serveis socials no són
objectes mercantils, per tant. En aquest futur debat que farem sobre el poble que volem,
segur que podrem obrir un capítol dedicat exclusivament a debatre sobre els serveis socials
que volem garantir i a cost de què i sabrem trobar els recursos per tirar-los endavant.
- Valorem positivament que s’hagi assolit la consolidació de l’empresa municipal GUSAM i
que es reconegui la seva viabilitat econòmica, que es tradueix en resultats positius a final
dels exercicis econòmics; però sobretot el que ens importa és que es reconegui que fa un
servei excel·lent en la gestió de la deixalleria; un molt valuós servei de bressol, com abans
hem comentat i un esforç professional extraordinari per fer cada vegada millor i socialment
més sostenible el serveis sobre l’aigua. Ens agrada, per tant, que la societat estigui
preparada per rebre més serveis, com és el cas de l’expectativa sobre la gestió de l’aula
cultural.
- Ens agrada la idea d’apostar per la governança: pel reconeixement de la tasca i la condició
de les treballadores municipals, per un organigrama i una organització més adequada a les
persones i als objectius de les seves feines. Nosaltres també pensem que aquest és un pilar
bàsic de la gestió municipal que cal cuidar i organitzar de la millor manera i també hem
percebut que segurament ara mateix tenia mancances, no sabem si tant pel que fa a les
retribucions, com als recursos necessaris perquè tot l’equip en conjunt, tècnics i càrrecs,
orientin el seu treball cap a un sol objectiu. I afegim que estem molt d’acord amb el Sr.
Sánchez en què sovint no és qüestió de tenir més diners per gastar si no de gestionar-los
millor. Absolutament. Fem-ho.
- Valorem la voluntat de fer-se càrrec de la millora en la neteja i l’endreça de l‘espai públic.
Probablement a nosaltres ens sembla que hi ha altres aspectes sinó més importants, sí més
profunds; però és cert que aquest tema preocupa molt i és una demanda recorrent, l’Alcalde
ho ha explicat en la seva intervenció, i una evidència: el carrers són bruts i molts espais
públics estan molt malmesos.
- Valorem també els aspectes que s’apunten que tindran cabuda en el Pla d’Acció Municipal:
que es consolidin serveis de benestar socials, que es millori l’enllumenat públic, que creixem
en estalvi energètic (afegim, tal com s’ha comentat en l’inici, que segur que també veurem
propostes per a la reducció de la fracció de residus de rebuig, per les raons que s’han
comentat a l’inici) que s’avanci en polítiques de joventut i culturals. I les podrem valorar més
quan realment es materialitzin aquest objectius i puguem comprovar realment que aquest
pressupost tenia entre les seves línies aquests objectius polítics, que acabarem de conèixer
del tot, sigui dit de passada, quan es presenti el PAM.
Fetes aquestes valoracions positives al conjunt, volem explicar que la proposta que
nosaltres hem fet per als pressupostos consisteix en tenir en compte aspectes sobre:
Enllumenat i aigua:
L’objectiu és aconseguir que tota la xarxa es trobi dintre dels paràmetres legals de seguretat
i qualitat en un termini de 4 anys o més, depenent de l’anàlisi de la informació que cal
obtenir.
Hem demanat que en aquesta planificació es tingui en compte per 2016 una partida
estimativa per afrontar les mesures més urgents:
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- en transferències: partida perquè GUSAM actualitzi els estudis i analitzi la situació per a
poder projectar les properes inversions (enllestir un Pla director de l’enllumenat i executar el
Pla Director de l’aigua).
- en béns i serveis: partida per encarregar un estudi independent sobre la conveniència de
municipalitzar el servei d’enllumenat i a quin termini seria viable.
I que a llarg termini (pressupostos 2017 en endavant) es contemplin inversions per afrontar
la resta d’intervencions que ja estarien planificades; crèdit adequat i suficient a GUSAM per
tal que executi els plans directors.
Pel que fa a aquest aspectes, el pressupost de 2016 preveu crèdit per executar la part més
urgent del Pla director de l’aigua (uns 100.000€ per a 2015, com s’ha dit, i per al 2016
50.000€ de l’ajuntament i 34.000€ que afegeix GUSAM, més el que ha calgut per a tancar la
problemàtica amb SOREA) i per a electricitat preveu també una quantitat, tot i que encara
petita.
Habitatge:
L’objectiu és aconseguir cobrir quantitativament i qualitativament la demanda d’aquest dret
fonamental de les veïnes d’Arenys de Munt i, en qualsevol cas, conèixer-la a fons.
Ens plantegem també un termini de 4 anys, també en funció de la informació que caldria
obtenir. I per 2016 vam sol·licitar partida per actualitzar un estudi existent de 2011 i per
realitzar l’Inventari d’Habitatges Buits. També demanàvem que contemplés crèdit suficient
per a aquestes necessitats entre el conjunt d’ajuts i subvencions a la ciutadania, sobretot,
per situacions d’emergència social.
I, segons els estudis, per a les primeres accions per plantejar-nos la posada en marxa d’una
Oficina d’Habitatge d’Arenys de Munt i campanyes de comunicació, sensibilització i
divulgació
A llarg termini, en aquest àmbit de l’habitatge, demanàvem crèdit suficient per ajuts i
subvencions a la ciutadania i pel ple rendiment de l’Oficina de l’Habitatge d’Arenys de Munt.
Hem de dir que també es contempla part de les nostres peticions en aquest Capítol, que per
aquest any es preveu començar l’inventari d’habitatges buits i que tenim el compromís de la
regidoria, com s’ha post de manifesta aquí, de què es farà front a les necessitats urgents
sobre aquest tema.
Mobilitat i accessibilitat
L’objectiu és aconseguir que el carrer sigui de les persones, de totes les persones
independentment de la seva condició, per ser i estar i no només per circular. Sabem que pel
cost i esforç de plantejaments i gestió d’aquest àmbit, el termini de consecució és major de 4
anys.
Per a 2016 demanàvem realitzar un estudi general preliminar en col·laboració amb
associacions i entitats sensibles a la problemàtica. I iniciar al llarg de l’any un procés
participatiu de gran abast que permeti veure què necessita i què projecta el poble respecte
de l’accessibilitat i mobilitat de les persones pels carrers, instal·lacions i equipaments del
nostres municipi... voreres, accessos, camins, adaptació a necessitats especials, protecció
dels vianants del trànsit rodat...
A llarg termini, caldrà tenir en compte partida per afrontar les intervencions ja planificades
per un import total que prèviament és molt difícil de calcular, ni que sigui una aproximació.
Per la qual cosa es proposava destinar una bossa fixa de crèdits o bé un percentatge de les
inversions anuals per anar abordant paulatinament aquestes millores.
I tot això, com ha dit el Sr. Alcalde, sense endeutar-nos. Volem dir que aquesta por al deute
és perquè al deute, l’Estat Espanyol amb armes com LRSAL i les estabilitats
pressupostàries i regles de la despesa, ens ha obligat a tenir-li respecte. Però la realitat és
que tot i els que ens han venut (prudència en temps de crisi), al final la veritat és que la
manera com ens obliga a gestionar el deute en la majoria dels municipis s’ha convertit en
una sofisticada manera de pagar un impost medieval al Rei, valgui la metàfora.
En conclusió: com que aquest pressupost, que ja hem dit que tècnicament és correcte, és al
mateix temps és un pressupost prudent, creiem que té marge per modificacions agosarades
i ens pot permetre rumiar millor durant els propers mesos coses com, per exemple, trencar
la regla de la despesa i plantejar-nos orientacions més amples de Projecte de Poble.
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Hem entès que la Intervenció ho veuria amb bons ulls si la voluntat política fos la de valorar
més els beneficis que el risc relatiu que podria comportar trencar-la.
Arrenquem, doncs, amb aquest pressupost, un pressupost innocu, i mirem d'aixecar el vol
abans que arribi l'estiu de 2016, volem dir: seiem a parlar del Projecte de Poble en els
propers mesos i que pel 2017 no haguem de tornar a parlar de manca de temps o d’espai
per a la participació i el debat polític.
El nostre vot serà favorable.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, diu textualment: “Bon vespre a tothom. Com
tot en la vida, l’economia és política. Per norma general, tot allò que surt de l’administració
pública -sobretot si són números- costa d’entendre des del carrer. Cal que treballem aquesta
qüestió ja que els pressupostos municipals no són difícils d’entendre, sinó que des del
tecnicisme es vol fer veure la difícil interpretació. Com ja hem dit en altres ocasions,
treballem per tal de fer dels pressupostos una qüestió i eina de transparència, és a dir, que
els veïns i veïnes puguin entendre’ls fàcilment. Per això mateix, no entraré en qüestions
tècniques.
Ens agradaria fer front a la idea de la política institucional com a mera gestió d’allò públic. En
aquest sentit, els socialistes entenem també la fiscalitat com a eina de redistribució de la
riquesa i no d’acumulació.
Tothom sap que el percentatge més alt dels ingressos ve donat en primer lloc pels impostos
directes, en segon lloc per les transferències corrents, taxes i altres impostos.
I que amb aquests ingressos hem de fer front a totes les despeses que tenim competència
municipal i serveis essencials.
I que atenent el que diu Article 26 de la Llei de bases de règim local “Els municipis per sí
mateixos o bé associats han d’oferir en tot cas els serveis següents: Enllumenat públic,
cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastiment domiciliari d’aigua potable,
clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques i control
d’aliments i begudes, entre d’altres.
I tots sabem perfectament que per responsabilitat, per voluntat política, es presten altres
serveis totalment necessaris per justícia i per cohesió social.
Al nostre parer, els pressupostos municipals s’han de realitzar en base a 4 principis polítics
bàsics de justícia social: el cobriment de les necessitats bàsiques, el repartiment de la
riquesa, el repartiment del treball i la defensa d’allò públic.
Sabem que els ingressos s’han calculat tenint en compte les ordenances fiscals, l’estat
d’execució del pressupost del 2015, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2015 i el projecte de Pressupostos de l’Estat per a 2016, a més de la situació econòmica del
municipi “i com a resultat tenim un pressupost d’ingressos ajustat en la seva execució, com
ja ve passant els últims exercicis”.
Globalment els pressupost de les regidories no creix, hi ha petitíssimes diferències cap a la
baixa.
Tot i que el de Serveis Socials es manté pràcticament igual pel fet de no preveure més
ingressos.
Els socialistes diguem que no ens agrada aquesta situació, per nosaltres és prioritari l’àmbit
social.
Per què? Perquè s’han produït i s’estan produint canvis en les necessitats socials a atendre i
en la població que acudeix als Serveis Socials Bàsics (SSB).
La realitat és que el sistema rep directament els efectes de la crisi i l’administració
supramunicipal fa retallades dels recursos, és a dir de les subvencions, per exemple: per
atendre el RMI (Renda mínima d’Inserció), Llei de dependència, etc. També produeix
efectes nocius la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, l’anomenada
ARSAL que afecta directament els SSB les competències locals i que en el cas del nostre
municipi sosté que no és competència pròpia, ara ens caldrà veure si al gener de 2016 es fa
efectiva al 100 per cent o si per l’efecte de les properes eleccions generals tenim sort i el PP
per tal de guanyar uns quants vots ens permet no aplicar-la. En aquest sentit només podem
fer que esperar si la Diputació ens atorga alguna subvenció.
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Davant aquest panorama de més necessitats i menys recursos per atendre-les des de les
altres administracions, no es poden garantir amb la màxima i total suficiència que voldríem
els drets establerts a la legislació vigent.
Els socialistes entenem, i des de la regidoria de Benestar social apostem i per descomptat
aquest govern per:
Garantir els drets socials que permetin fer un abordatge integral i transversal de la pobresa,
superant les intervencions assistencialistes, que ni resolen les necessitats, ni promocionen
l’autonomia de les persones, ni n’asseguren una atenció prou digna.
És cabdal i urgent assegurar un sistema de garantia de rendes, que permeti, en totes les
etapes de la vida de les persones satisfer les seves necessitats bàsiques de manera digna,
que simplifiqui l’actual dispersió de prestacions, que sigui àgil i efectiu. La seva tramitació no
sempre hauria de recaure en els serveis socials.
No és bona la situació. No és bona en base a les disposicions del Govern central que obliga
a pagar els bancs abans que dedicar diners a beneficiar els ciutadans, a una pèrdua
d’autogovern municipal, a haver d’assumir els ajuntament serveis que no són de
competència pròpia i, sobretot, a la insuficiència financera que el Govern dóna als
ajuntaments i que ens impedeix exercir com voldríem les nostres funcions.
No obstant això, hem volgut assegurar que es disposi dels mitjans humans suficients i
adequats. Actualment la normativa contempla les figures dels treballadors socials i
educadors socials. Considerem que, a més a més, és necessari assegurar la presència
d’altres figures com psicòlegs, advocats, pedagogs i treballadores familiars.
Aquest és el nostre objectiu pel futur, la qual cosa demandaria un augment molt més
considerable en el Pressupost; i no perdem de vista que encara som la segona regidoria
d’aquest ajuntament que té més baix el Pressupost de tot el consistori, i això no ens agrada.
Però també és cert que volem ser corresponsables amb la realitat, amb els altres serveis
corresponents a les altres regidories. I que entre tots hem de fer viable el full de ruta que ens
hem marcat. Estic segura que les altres regidores i els regidors de govern també voldrien
disposar de més recursos, i ho entenc perfectament, per això tinc la seguretat que si s’escau
anirem solucionant els imprevistos que puguin haver. Som un bon equip i com a tal seguirem
treballant.
- L’exercici passat vam fer un Pla de lluita contra la pobresa, fent un èmfasi especial a la
pobresa infantil. Vàrem pagar les beques menjador que havien estat denegades i que la
seva valoració s’ajustava a les necessitats bàsiques i d’altres que ni tan sols van ser
atorgades. Mantenim doncs la mateixa aplicació i el mateix objectiu.
S’ha augmentat la partida destinada a Activitats d'integració de col·lectius amb risc
d’exclusió social, hem comprovat que aquesta mancança existeix, en breu començarem a
planificar el projecte “Radars” destinat a certs col·lectius com la gent gran, les persones que
viuen soles, les que necessiten de suport psicosocial, etc. I treballarem de forma transversal
entre Serveis Socials i la regidoria de Gent gran.
I tenim molt present la responsabilitat de desenvolupar el Reglament d’Habitatges
desocupats amb la finalitat de crear una borsa d’habitatges de lloguer social. No hem activat
una nova aplicació sinó que la ja existent de Serveis integrals de Benestar Social té
destinats 15.000€ per començar a desenvolupar aquest servei.
També s’ha volgut donar continuïtat al Fons Social que està atenent totes les ajudes
referides a Pobresa energètica, lloguer, transport, medicaments, etc. En realitat, el que es
vol és que aquest Fons Social es pugui consolidar en els propers quatre anys, i així es
reflectirà en el PAM 2015-2019.
Tenim molt present la necessitat de la realització d’unes Bases d'atorgament d'ajuts per al
pagament de l'IBI a persones en situació desfavorida i estudiar si és possible també sobre
Taxes i Impostos, i ho dic perquè sé que hem parlat recentment.
Un cop treballades i amb un estudi exhaustiu buscarem la font de finançament.
S’ha fet un lleuger increment a les polítiques d’Igualtat de Gènere, realment molt per sota del
que es voldria però amb l’objectiu d’anar evolucionant cap un contingut molt més ampli,
perquè la necessitat així ens marca el camí a seguir.
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L’any passat la regidoria de Benestar social va augmentar un 23%, aquest exercici 2016
esperem donar prou cobertura i tots vostès saben i, a més, ha quedat posat a les Bases
d’execució del Pressupost, que si s’escau es dotarà de més recursos.
D’altra banda, respecte a les polítiques de promoció de la participació ciutadana, la igualtat
de gènere, el civisme, la cooperació internacional es mantenen les mateixes partides però
recordem que l’exercici del 2015 hi va haver un increment del 27,4% respecte a l´any 2014.
Continuem mantenim del servei de Mediació Ciutadana, a pesar de què Diputació de
Barcelona va suprimir la subvenció, però l’Ajuntament assumeix la despesa amb recursos
propis.
Ens trobem davant uns pressupostos en la mateixa línia de contenció de la despesa que
l'any anterior, amb unes inversions basades en la liquidació de les infraestructures de Sorea
i la urbanització superficial de la Riera (15% del pressupost) on el marge de maniobra
tornarà a sortir de les possibles transferències i subvencions que ens aportin les
administracions supramunicipals o entitats sense ànim de lucre i de la possibilitat
d'endeutament per tal de tapar incompliments per part d'aquestes administracions
supramunicipals i del govern central.
En definitiva, aquest projecte de pressupost que presentem des del govern municipal per a
l´exercici 2016 pensem que és una prova d’allò que ens ha portat a posar-nos d´acord a les
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.
- Inversions necessàries amb la priorització de la riera.
Vull acabar agraint al regidor d’Economia l’esforç que fa per mantenir els equilibris i la
proporcionalitat de forma objectiva, la seva paciència amb totes i tots els regidors de govern
perquè tots i totes tenim ganes de treballar i transformar el nostre poble, de fer moltes coses,
i sovint ens ha de fer aturar per veure la realitat dels números, i també vull posar en
rellevància la seva capacitat de fer-nos participar en la confecció del Pressupost i en la seva
explicació de forma fàcil i entenedora.
Moltes gràcies.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup Mixt, diu textualment: “Estem davant de l'aprovació
del Pressupost per a l'any 2016.
Un pressupost que té un total, per l'Ajuntament, de 8.244.189,69 euros, dels quals
1.451.527,42€ són per inversions. Per a l'empresa municipal GUSAM és de 1.516.206,20
euros. El que ens dóna un pressupost total consolidat de 9.336.470,31 euros.
Nosaltres preferim fer una intervenció centrada en aspectes concrets d'aquest Pressupost
més que no pas en aspectes teòrics.
El primer que podem destacar és que es presenta per a la seva aprovació fora dels terminis
establerts per la normativa vigent, ja que s'hauria hagut de presentar abans del 15 d'octubre.
Però volem fer una valoració positiva d'aquest fet, ja que aquest endarreriment s'ha produït
per poder estudiar i, potser, incorporar propostes de les diferents formacions polítiques en
aquest pressupost. Tal com li vam comentar al regidor Sánchez, en la reunió que vam
mantenir per parlar sobre el pressupost i les propostes que vam presentar, consideràvem
més important poder tractar totes aquestes propostes, i intentar incorporar-les al Pressupost,
que no restringir la participació, el debat i els possibles acords, per mantenir els terminis que
marca la legislació. També hem de considerar que aquest endarreriment ve produït per la
demora en la constitució del consistori i el retard subseqüent de tots els tempos
institucionals.
Malgrat això, hem de dir que, tot i acceptar aquest endarreriment per fomentar la participació
de les diferents formacions polítiques, s'hauria hagut d'informar, abans de venir a Ple, de
totes les propostes que s'han fet en el procés participatiu polític. Per saber si hi havien
coincidències i quines propostes s'han acabat incorporant al Pressupost. Per una qüestió de
claredat i de transparència. Quan nosaltres governàvem, que és quan es va començar a fer
els processos participatius pel pressupost, fèiem un acte públic en el qual detallàvem totes
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les propostes presentades i per part de qui havien estat presentades. D'aquesta forma, es
podia saber qui presentava propostes i quines eren aquestes propostes i si hi havia un
consens ampli a incorporar-les al Pressupost, a partir de les decisions dels participant. El
sistema participatiu actualment és diferent, però esperem que, de cara al futur, aquesta
mancança, de falta d'informació, es solucioni i que es puguin fer públiques totes les
propostes que són presentades.
També hem de dir que ens hauria agradat veure, junt amb l'aprovació del Pressupost, la
presentació per la seva aprovació de les bases per l'atorgament de subvencions per entitats
i associacions del poble. Els darrers anys, aquestes bases s'han presentat i aprovat amb
força endarreriment - per exemple, les d'aquest any es van presentar a Ple el 30 de juliol- fet
que ha complicat la gestió a les entitats i associacions del poble, perquè han acabat
presentant els seus projectes, per ser subvencionats, amb l'exercici molt avançat, fins al
punt que les subvencions, i les seves bestretes, s'han arribat a cobrar a l'exercici següent.
Entenem que en una situació normal, les bases per les subvencions, s'haurien d'aprovar
gairebé al mateix temps que el Pressupost, perquè les entitats sàpiguen, a partir de l'1 de
gener, com s'han d'organitzar i quines actuacions han de prioritzar, per poder-se ajustar a
les normes de subvencions establertes, si consideren presentar-s'hi. Això era així en el
passat i esperem que, de cara al proper exercici, se solucioni aquesta disfunció que
perjudica i complica l'organització a les entitats que s'acullen al procés de subvencions.
De la documentació presentada podem constatar que encara no s'ha creat la Comissió de
Seguiment del servei de l'Escola Bressol, tal com diu l'informe d'Intervenció. Aquesta
Comissió és la que ha de donar el vist-i-plau a la Memòria Anual i al Pressupost que
s'elabori des de GUSAM. Considerem que és important que es creï aquesta Comissió i els hi
demanem que, per al proper Pressupost, ja estigui creada i en la qual també hi puguin
participar els pares i mares a través o de l'AMPA o d'algun representant que reculli i canalitzi
les seves opinions i decisions.
Respecte a la neteja d'edificis municipals, l'informe d'Intervenció també diu que, en data 13
de novembre, no es tenia constància que la Comissió de Seguiment d'aquest servei hagués
donat el vist-i-plau al pressupost que es presenta des de GUSAM. Nosaltres considerem que
aquests temes formals són importants perquè ajuden a donar credibilitat i fermesa a aquests
tràmits institucionals i a què el servei ens el creiem amb tot el que representa.
D'aquest pressupost se'n poden destacar algunes coses:
Es diu en diferents apartats de la Memòria d'alcaldia que s'ha aplicat el criteri de caixa, o
una aproximació, a l'hora d'elaborar-lo. O fins i tot es diu que ha estat mixt, el que vol dir que
en alguns ingressos previstos s'ha aplicat el criteri de caixa i en d'altres s'ha aplicat el criteri
de meritament.
Nosaltres entenem que realment s'està aplicant el 'criteri de meritament' ja que qualsevol
càlcul que no s'ajusti el màxim possible als ingressos reals globals que podem acabar tenint,
a partir de l'experiència d'anys anterior, i que sigui superior a aquests ingressos reals,
sempre serà un criteri de meritament. Encara que es digui que és una situació mixta. Per
nosaltres aquest és un aspecte negatiu, ja que si volem tenir una tresoreria sanejada els
ingressos previstos s'han d'ajustar al màxim als ingressos que tindrem, malgrat que tinguem
un fons de contingència per 67.800 euros. Justament aquest fons de contingència evidència
que el criteri aplicat no és estrictament el de caixa i s'ha optat des del govern, o des de la
regidoria d'Economia, a fer aquest coixí que pugui evitar disfuncions de tresoreria.
També hauria estat bé que, si ens diuen que s'aplica aquest criteri de forma mixta, ens
haguessin informat quins són els ingressos previstos als quals se'ls ha aplicat el criteri de
caixa i a quins ingressos se'ls ha aplicat el criteri de meritament. Per poder ajustar la
informació pública a la realitat i que no acabi sent una especulació per part de qui analitza el
Pressupost, tot i que, en la informació prèvia que ens ha donat el regidor Sànchez ens ha
informat de dos impostos, l'IBI que s'ha aplicat amb criteri de caixa i l'Impost de vehicles que
s'ha aplicat sota el criteri de meritament. Però hi ha molts altres impostos.
Per aquest 2016 no es preveu cap subvenció per la urbanització de la riera en el tram de la
Rbla. Sant Martí, quan, tal com consta a l'acta de la Comissió Especial de la Riera del 6 de
març del 2014, hi havia prevista, i concedida, una subvenció de 500.000 euros per aquest
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tram, corresponent al PUOSC 2013-16. Ens agradaria saber què ha passat, per què ha
desaparegut aquesta subvenció i com és que no està reflectida en el Pressupost.
Veiem que respecte al directiu local, en format de gerent, es preveu la seva retribució per tot
l'any. Respecte al tema d'aquest directiu local/gerent ja vam manifestar la nostra opinió quan
es va presentar Ple per ser aprovat.
Però, en canvi, en el Pressupost, la retribució per la Comissionada es redueix. Passa d'una
dedicació del 40% de la jornada a una dedicació del 5,33%, equivalent a 2 hores setmanals,
malgrat que es podria acabar rescindint aquesta contractació. Se'ns diu que aquesta relació
contractual, de 2 hores setmanals, es manté per tal que pugui utilitzar el correu corporatiu o
per poder fer encàrrecs a personal de l'ajuntament.
Quan van aprovar aquesta figura de la Comissionada van fer una defensa a ultrança de la
seva necessitat: pel bon funcionament de l'Ajuntament i perquè només eren sis regidors al
Govern. Ens agradaria que ens expliquessin què ha passat en aquest poc temps? (La figura
de la comissionada, amb el 40% de jornada, es va crear el 30 de juliol, fa tot just 4 mesos).
Com és que ara no és una figura tant necessària per l'Ajuntament? Quan continuen sent 6
regidors al govern? Com és que es redueix aquesta jornada fins a 2 hores setmanals? Que
gairebé passa a ser una figura simbòlica. Ens agradaria que ens ho expliquessin.
Respecte al Capítol de despeses de Personal, dir que el seu total és de 2.542.310,23 euros.
El que representa un 37% del conjunt dels recursos ordinaris de l'ajuntament. Amb un
increment d'un 1% respecte al pressupost d'aquest 2015.
Però, un 37% dels recursos ordinaris de l'Ajuntament és un percentatge molt alt. Nosaltres
considerem que aquest percentatge no hauria de ser superior al 30% i pensem que s'ha de
treballar molt per aconseguir reduir-lo.
Tot i que hem de dir que entenem la complexitat que representa la gestió de personal en un
Ajuntament, però, pensem que aquest és un dels espais on encara hi ha força marge de
millora, en la reducció de costos i en l'eficiència, tal com ha dit el regidor Sànchez, en
diferents aspectes del mateix Pressupost i de despeses fixes. Però s'hi hauran de dedicar
intensament per aconseguir-ho.
Respecte a les Hores Extraordinàries en la memòria d'alcaldia no se'n parla, malgrat que
tenen previst gastar-se'n 14.800 euros. Considerem que s'hauria hagut de citar i que s'hauria
hagut d'explicar com és que es preveu tenir-les i en quines àrees.
Nosaltres el que els hi demanem en aquest sentit és que el pagament d'hores
extraordinàries s'ajusti al màxim legal establert, de 80 hores per treballador a l'any i que al
mateix temps aquestes hores siguin repartides de forma homogènia entre tots els
treballadors, sense diferenciacions. No ens agradaria que es produïssin discordances en
que uns treballadors poguessin arribar a fer moltes hores extres, cobrant-les, i d'altres no en
fessin cap. Creiem que aquest tema s'ha de treballar, des de la gestió de personal, amb la
màxima igualtat i amb un repartiment just i equitatiu entre tots els treballadors.
En un altre tema que s'ha de dedicar la màxima atenció, per reduir-lo tot el que sigui
possible, és en les despeses d'energia que té l'ajuntament, de llum i de gas, en què, per
aquest 2016, es preveu superar els 350.000 euros. Pensem que és una xifra molt alta i que
s'ha de treballar per reduir-la.
Veiem que parlen que durant aquest 2016 preveuen consolidar la Brigada Jove, tot i que
preveuen millorar la seva gestió i l'enfoc de les tasques assignades. És convenient enfocar,
en aquest projecte, canvis de millora, ja que, a parer de molta gent del poble, no està sent
un projecte al qual se li estigui treien un bon rendiment. Segons ens han comentat,
consideren que s'està pagant en excés la feina que fan aquest nois i noies, quant aquests
diners anirien força bé a pares i mares de família que estan a l'atur amb subsidis esgotats.
També ens han comentat veïns i veïnes d'Arenys de Munt que aquests joves tenen massa
temps ociós durant el seu horari laboral, que és de mitja jornada. No pensem que sigui culpa
dels joves, sinó que pensem que és un problema d'organització interna de l'Ajuntament, de
falta de comandament d'aquesta Brigada, que no s'acaben de donar les instruccions de
forma clara i concreta, i de poc control de la feina que fan.
Hem de ser conscients que si es vol tenir la Brigada Jove ha d'haver-hi un treballador de
l'Ajuntament que sigui responsable, que estigui sempre al seu costat, que els dirigeixi i que
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els dirigeixi bé. Sinó, el que acabem fent és enviant un missatge erroni als joves, que, sense
fer gaire esforç o fins i tot badant, es pot aconseguir un bon sou de l'Ajuntament. I com hem
dit abans, no és un problema dels joves, és un problema d'organització de l'Ajuntament. I
també, com hem dit abans, no és només una opinió nostra, sinó que aquesta opinió és de
força veïns i veïnes d'Arenys de Munt que els han vist treballant i que ens ho han explicat,
lamentant-se. Per tant, pensem que s'ha d'actuar amb intensitat en aquesta proposta que
fan per millorar la seva gestió i l'enfoc de les tasques assignades.
També veiem que es fa un esforç en l'àrea de la promoció econòmica: es vol licitar un servei
integral pel foment de l'ocupació i promoció econòmica; es vol millorar el suport a
l'emprenedoria; es vol consolidar el servei de prospecció d'empreses; es vol fer el segon
concurs d'emprenedoria subvencionant nous projectes i es vol subvencionar la
modernització del teixit comercial.
Però només es té pensat donar una subvenció de 2.500 euros al comerç existent que estigui
aglutinat al voltant de l'Associació de Botiguers.
Nosaltres entenem que està molt bé realitzar esforços en promocionar econòmicament
Arenys de Munt. En aquest sentit pensem que són esforços i inversions que s'han de fer i
coincidim amb el comentari que ha fet el regidor Sànchez en la seva intervenció. Però veiem
que tot va dirigit a nous projectes o noves iniciatives empresarials o modernització del teixit
comercial. Del tipus que siguin. Però ens falta trobar en aquest Pressupost que es facin
esforços importants per mantenir el petit comerç existent actualment a Arenys de Munt.
Hi ha una realitat, i és que, al nostre poble, s'estan tancant botigues, comerços, bars i
restaurants. El nostre teixit comercial s'està empobrint i quan menys comerços de proximitat
hi ha, menys poble hi ha.
D'aquest fet molta culpa la té la crisi, però molta culpa també la té l'Ajuntament per les grans
obres que s'han anat realitzant, començant pel soterrament de la Riera al 2009 i continuant
per totes les obres que s'han fet en aquest darrer any. Aquestes obres, tot i que han estat
localitzades en llocs concrets, han acabat afectant a tot el poble. A la mobilitat de tot el
poble.
Això ha afectat a tots els comerços de tot el poble, no només als de les zones d'obres, pel
canvi d'hàbits que ha afectat als clients que tenien, per les dificultats d'apropar-se als seus
comerços habituals. També ha afectat a clients de fora que, habitualment, venien a comprar
a Arenys de Munt, perquè aquests canvis de mobilitat dificultaven que poguessin arribar als
seus comerços.
Com he dit, l'Ajuntament té una responsabilitat. No estem criticant que s'haguessin fet les
obres, aquest seria un altre tema. Estem dient que, com a conseqüència d'aquestes obres,
s'ha afectat als comerços i ara seria el moment que es preveiés donar ajudes directes als
comerços existents, no als que vindran, sinó als que ara hi ha. Per evitar que tanquin.
Perquè quan més pobre sigui el teixit comercial menys emprenedors voldran instaurar-se a
Arenys de Munt. I això també afectarà als projectes d'emprenedoria, que es volen
promocionar amb aquest Pressupost. Però en canvi, quan més ric sigui el teixit comercial
més emprenedors voldran ser a Arenys de Munt i potser menys ajudes haurem de donar als
emprenedors. Serà una qüestió natural i de rendiment econòmic.
Creiem que és molt important pensar en com s'ajuda als comerços actualment existents a
Arenys de Munt i com els premiem la seva fidelitat al poble, agraint-los que no marxin a
altres indrets més rendibles. Perquè actualment hi ha comerços que s'estan mantenint
gairebé per casualitat, fins i tot tenint pèrdues i no tanquen amb l'esperança que les coses
s'arreglin. Però què fem des de l'Ajuntament per arreglar-les? Com els ajudem?
Amb 2.500 euros de subvenció per l'Associació de Botiguers segur que és totalment
insuficient.
Veiem que en l'apartat d'inversions hi ha una previsió de 487.000 euros per liquidar la
concessió de la gestió de l'aigua a SOREA, malgrat que es preveu que no es faci durant
aquest exercici. I també es preveu un ingrés pel mateix import.
En algun moment se'ns ha dit que s'efectuaria una reunió amb tots els grups municipals per
tractar detalladament tota aquesta qüestió. També ho ha reafirmat ara el regidor Sànchez en
la seva intervenció. En l'informe d'Intervenció es diu que aquesta xifra és provisional, que es
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troba pendent d'aprovació per part de la Comissió Liquidadora, que després s'haurà
d'aprovar en el Ple i que, finalment, haurà de ser acceptada per l'empresa SOREA. Que molt
probablement no l'acceptarà i plantejarà una demanda judicial.
Esperem que es realitzi aquesta reunió i que se'ns expliqui detalladament d'on surten
aquestes xifres de 487.000 euros i que es faci amb temps suficient abans del Ple a on s'hagi
d'aprovar. Que no ens ho trobem, com passa amb altres coses, directament a la Comissió
Informativa prèvia al Ple. Per la transcendència que aquesta problemàtica té, esperem que,
tal com ha dit el regidor Sánchez, es faci una reunió exclusivament per tractar aquest tema.
També veiem que, com a producte del procés participatiu, es faran dues inversions a
l'Escola Sant Martí per 68.000 euros: una de 38.000 euros per reformar la Pista i una altra
de 30.000 euros per millorar l'equipament. De ben segur que són dues inversions totalment
necessàries, perquè l'edifici és un edifici històric, dels anys 30, i necessita millores; així com
la pista. Però no hem sabut trobar cap inversió, encara que sigui mínima, per l'escola
Sobirans. Tot i que és un edifici més nou de ben segur que hi ha coses que es poden
millorar. En un edifici escolar sempre hi ha coses a millorar! Ens agradaria saber si tenen
previst fer alguna cosa, més enllà del manteniment ordinari que ja està previst en el
Pressupost.
Veiem que una de les propostes que es va aprovar en el procés participatiu és una proposta
que vam presentar des de la nostra assemblea, des de la CUP autèntica, que és la
subvenció de 2.000 euros per a les famílies amb dificultats econòmiques que portin els seus
fills a les catecolònies. Hem de dir que estem satisfets que s'hagi incorporat aquesta
proposta que vam presentar i ens alegrem d'haver comptat amb prou suport popular perquè
fos una de les propostes que passessin el tall necessari.
Malgrat això, vam realitzar tota una sèrie de propostes en aquest procés participatiu popular
del Pressupost. Aquestes propostes van ser:
 Vam proposar 15.000 euros per a millores a l'escola bressol per la compra de tendals
i mosquiteres, per evitar el sol que toca en excés als vidres de les aules, a partir de
l'abril/maig fins a l'octubre i per evitar les picadures que el mosquit tigre fa als nadons
que es troben indefensos davant d'aquests insectes, perquè no són conscients de la
seva afectació.
 Vam proposar 15.000 euros per a millores al Casal de Joves de l'Escorxador, per
modernitzar-lo.
 Vam proposar 15.000 euros per la compra de mobiliari lúdic i d'entreteniment per a
nens als parcs infantils i substituir el mobiliari que amb el pas dels anys s'ha anat
degradant.
 Vam proposar 40.000 euros per a la creació d'un fons d'inversions per a poder
recepcionar les urbanitzacions i començar a posar el fil a l'agulla a la problemàtica
social que arrosseguem de fa molts anys amb els veïns i veïnes que viuen a les
urbanitzacions.
 Vam proposar 40.000 euros per a la millora de la xarxa de servei d'aigua del municipi
i per evitar pèrdues d'aigua, com la que vam tenir no fa gaires dies. Tot i que sabem
que GUSAM té previst fer inversions, a partir del Pla director de l'Aigua, encara es
necessita fer un esforç molt més alt i qualsevol inversió anirà bé, com els 50.000
euros que ara hi ha previstos com a inversió en aquest Pressupost.
 Vam proposar 12.500 euros per a mantenir la 2na. línia de P3 a l'escola Sobirans.
 Vam proposar 10.000 euros per a la millora i abaratiment del transport públic
municipal.
 Vam proposar 10.000 euros per ajudar als comerciants d'Arenys de Munt i evitar, en
la mesura del possible, tal com dèiem abans, que tanquin comerços al poble, tal com
dèiem abans.
Aquestes propostes, tot i plantejar solucions a problemes reals del poble, van quedar per
darrere d'altres en les votacions populars i no s'han pogut instrumentalitzar, no s'han pogut
contemplar en el Pressupost.
També vam fer altres propostes que han pogut anar endavant:
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Vam proposar 1.000 euros per la compra d'un acumulador d'energia per al banc
d'aliments, per poder mantenir en funcionament les neveres i congeladors i evitar que
es trenqui la cadena del fred en els aliments dipositats en aquest servei d'ajuda a les
persones necessitades. Aquesta proposta ja va ser incorporada en la darrera
modificació de crèdits que es va aprovar el 8 d'octubre. I a la qual vam votar a favor.
 Vam proposar 40.000 euros per la millora del camí de l'ermita de Santa Cecília de
Torrentbó que va tenir una esllavissada i el pas era molt perillós. Però ja està
solucionat.
Pel que fa al procés participatiu adreçat a les propostes polítiques, des de la nostra
assemblea vam presentar les següents propostes, que les vam poder debatre i contrastar
amb el regidor Sánchez:
Van demanar que s'incrementés en 100.000 euros més el conjunt de les aplicacions de
l'Àrea de Serveis Socials. Entenem que continua sent una prioritat el reforçament d'aquesta
àrea, per això vam fer aquesta proposta genèrica en la que, també estàvem proposant, que
fos el mateix govern, a criteri de la regidora de Benestar Social, qui fes la distribució
d'aquests 100.000 euros i que s'incidís, especialment, en les següents aplicacions:
 Personal (incrementant en mitja o una persona el departament, considerem que falta
un reforç).
 Compra d'aliments pel banc d'Aliments.
 Activitats d'integració de col·lectius amb risc social.
 Atenció a persones en situació de dependència.
 Menús del menjador social.
 Ajuts a famílies en situació precària.
 Ajuts a menjadors pels alumnes CEIPS/IES
 Ajuts a fons socials.
 Altres despeses del menjador social.
Veiem que l'Àrea de Serveis Socials s'ha incrementat en un, insatisfactori, 2,36%, o sigui
4.542 euros. Hem passat dels 192.487 euros del pressupost passat als 197.029 euros del
pressupost actual. Mentre que d'altres regidories han tingut augments, com la
d'Ensenyament i Cultura, que ha estat del 7,28%, el que representa 24.134 euros més.
Tot i això, i tal com ens va comentar el regidor, s'ha introduït una millora en les Bases
d'Execució del Pressupost, a l'article 6, punt 6è. segons el qual es prioritzaran les
aplicacions de Benestar Social en cas que hi hagin necessitats, en futures modificacions de
crèdits. Per tant, veiem positiva aquesta millora, ja que molts dels reglaments de temes
socials que hem aprovat i amb els quals hem col·laborat en la seva elaboració i millora, en
les seves ajudes, sempre s'acaba vinculant a què existeixi suficient dotació pressupostària,
el que pot acabar sent un fre a la implantació d'aquests reglaments socials. Esperem que
aquesta modificació de les Bases d'Execució sigui fructífera i possibiliti millores en els temes
socials.
També vam proposar aplicar 16.000 euros per la contractació d'una persona per fer aflorar
habitatges desocupats al municipi i poder dur a terme el reglament d'habitatges desocupats
que tenim actualment vigent a l'Ajuntament d'Arenys de Munt. Considerem que l'habitatge és
un dret de primera necessitat, que hi ha molts pisos buits al nostre poble, especialment en
mans de la banca, que hauríem d'accelerar l'aplicació d'aquest reglament i hauríem de poder
posar habitatges buits en lloguer social per a tots aquells arenyencs que en tinguin
necessitat. Per tant, tenir una persona que pugui localitzar habitatges buits, potser detectant
aquells que no tenen consum d'aigua (gestió que es pot realitzar a través de l'empresa
municipal GUSAM) seria important.
Se'ns va dir que la regidora de Benestar Social també feia una proposta que anava en la
mateixa línia que la nostra i que es destinarien 15.000 euros a aquesta finalitat. Però no els
hem sabut trobar en aquest Pressupost. Ara se'ns ha dit, i ho ha explicat el regidor Sánchez
al qual agraïm l'explicació, que aniran a càrrec del Pressupost del 2015 però que s'aplicarà
aquest 2016 i, sinó recordem malament, també ens ho va dir en la reunió que vam tenir, ho
hem de reconèixer i potser estàvem una mica despistats.
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Vam proposar que es reservessin 350.000 euros per poder resoldre el conflicte que tenen
els veïns de les contribucions especials per les obres d'urbanització de la Riera i el
contenciós que tenen plantejat.
Nosaltres entenem, per la informació que se'ns ha facilitat, que poden guanyar aquest
contenciós -també podem estar equivocats, perquè això dependrà d'un jutge-. Quan vam
tractar aquesta qüestió amb el regidor Sánchez ens va plantejar el contrari i que per aquest
motiu no es contemplava la possibilitat de fer cap previsió. Però que si això succeïa, s'hauria
de recórrer a l'endeutament. Però que ja es faria quan hi hagués una resolució judicial.
També vam demanar un augment de 50.000 euros de subvencions per les entitats del poble,
intentant arribar al 80.000 euros globals, que era la xifra que s'atorgava a les entitats en els
pressupostos anteriors a la crisi.
Ara veiem que el total de subvencions per aquest 2016 està previst que arribi fins a 76.500
euros (25.000 euros per subvencions de lliure concurrència i 51.500 euros per subvencions
directes a entitats) i això ens satisfà. Malgrat que hi hauria algunes subvencions directes que
serien qüestionables. Però pensem que es positiu que es pugui anar normalitzant, després
de la crisi, les subvencions que s'atorguen a les entitats del poble, sobretot i especialment
que, després del 2009, desapareguessin i es deixessin de donar i les recuperéssim en els
pressupostos del 2012 i del 2013, quan nosaltres estàvem governant.
Vam demanar de reservar 40.000 euros per crear la figura del Policia de Barri, Policia de
Proximitat, com a servei preventiu i proper per aconseguir un entorn favorable de
convivència general a tot el poble. Fèiem aquesta proposta -una proposta del nostre
programa electoral-, en un inici, per crear una nova plaça i poder valorar l'eficiència d'aquest
nou servei, malgrat que pensem que es podria reorganitzar el departament i es podria
resoldre amb l'actual plantilla.
Aquesta proposta es feia amb la intencionalitat que fos transitòria fins que es pogués fer la
valoració definitiva de la idoneïtat d'aquest servei. Amb aquest sentit vam coincidir amb el
regidor Sánchez en què es podria crear aquesta figura sense haver de fer cap dotació
econòmica i en una futura remodelació d'aquest cos, tal com ens va comentar, en la qual ja
s'està treballant des del govern.
Vam proposar destinar 200.000 euros per la creació d'un fons per poder recepcionar les
urbanitzacions, atès que aquesta és una problemàtica que fa molts anys que dura i s'hauria
de començar a plantejar la forma de la seva resolució i aquesta no podrà ser sense una
implicació activa per part de l'Ajuntament, assumint una part del cost de les inversions que
s'hauran de realitzar. Per resoldre aquest problema s'haurà d'arribar a un acord amb totes
les urbanitzacions que, pensem, haurien de canviar, les que no ho hagin fet, a 'cooperació'
per simplificar la resolució i la col·laboració entre els veïns i l'administració.
Se'ns va dir que en el Pressupost apareixeria una aplicació d'uns 60.000 euros per la
redacció de projectes per les urbanitzacions, però no l'hem sabut trobar. Com en casos
anteriors no sabem si no ho hem detectat o és que no s'ha tingut en compte aquesta qüestió
i ens agradaria que ens ho expliquessin.
Tot i que el concepte d'aquesta aplicació seria diferent al que nosaltres estem proposant,
pensàvem que seria positiu pressupostar una quantitat per les urbanitzacions com a entitats
beneficiàries.
Esperem que, d'una forma o altre, algunes d'aquestes propostes es puguin acabar fent
realitat ja que són necessitats del poble i algunes són producte del procés participatiu que
vam realitzar per preparar el nostre programa electoral. Per tant, moltes d'aquestes
propostes han estat indicades per veïns i veïnes d'Arenys de Munt.
Nosaltres valorem positivament l'actitud de diàleg, de trobada i d’intent de consens que hem
trobat en el regidor Sánchez, que possibilita que puguem anar treballant propostes de
col·laboració de cara al futur en els diferents aspectes que s'han d'anar plantejant des del
govern. És en aquest sentit que el nostre vot serà d'abstenció en aquest pressupost.
Som conscients que no és el pressupost que nosaltres faríem, i tampoc és el Pressupost
que podrem dur a terme, però, pensem que estem a l'inici de mandat i que, conjuntament, es
poden anar treballant molts aspectes que són millorables de cara al futur.
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La nostra col·laboració ha estat desinteressada i honesta. Amb la regidora que més hem
pogut col·laborar, que és amb la regidora Àngels Castillo, en l'àrea de Benestar Social, és
prou coneixedora que en allò que se'ns ha permès espai per col·laborar i ajudar hem fet
aportacions i després hem mantingut els nostres compromisos en allò en el que hem pogut
treballar.
Esperem que aquesta mà estesa que representa el nostre vot en aquest pressupost siguin
interpretat d'aquesta manera i també sigui valorat positivament, per part del regidor
d'Economia i de tot el govern.”
El regidor Sr. Tarres, amb nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde. Bon
vespre a tothom. Primer de tot, voldríem agrair al primer tinent alcalde haver-nos facilitat tota
la documentació referent als pressupostos amb suficient temps d’antelació, així com haver
escoltat les nostres propostes i resolt les qüestions plantejades a la Comissió informativa.
Així com de vegades ens queixem que no rebem certa informació amb la diligència que
correspondria, també és just manifestar-ho quan és el contrari.
Fet l’agraïment, passarem a comentar els punts més rellevants i manifestar la nostra opinió
respecte als pressupostos que es porten, avui, al ple extraordinari.
Tot hi que el que avui estem debatent fa referència a l’aprovació dels pressupostos inicials, i
el que realment és important és quina part s’ha executat finalment, així com les
modificacions o ampliacions de crèdit que hi hagut durant l’any. Sí és cert, que serveix per
reflectir la declaració d’intencions que té l’equip de govern.
Entenem que en una situació de crisi com la que estem vivint, les aplicacions que s’haurien
d’incrementar respecte a l’any anterior haurien de ser benestar social i promoció econòmica.
Si bé la primera s’incrementa, i fins i tot es fa menció a les bases d’execució que es
prioritzarà la dotació de crèdit en les aplicacions de benestar social, les aplicacions
destinades a promoció econòmica disminueixen. Crèiem que compartíem amb l’equip de
govern la preocupació per potenciar l’economia del municipi i fer front a l’elevada taxa d’atur,
però aquesta preocupació no queda reflectida en els pressupostos. És cert que en el 2016 hi
ha alguna nova aplicació en aquest sentit, però les trobem del tot insuficients.
Fa uns dies aprovàvem en les ordenances fiscals, una reducció del IAE per les zones
industrials perquè crèiem que és important potenciar la industria per generar llocs de treball.
Però tampoc ens hem d’oblidar del comerç de proximitat, que és un dels principals actius del
nostre municipi. De fet, un dels nostres suggeriments i també una demanda explícita de
l’ABIC, era una aplicació pressupostària per la contractació d’un coach professional per tal
de reactivar i dinamitzar el comerç local. De moment no s’ha tingut en compte en els
pressupostos inicials.
Un altre punt important, i que de fet ja ha esdevingut una demanada popular, és la neteja i
l’endreça de l’espai públic. En aquest sentit està pressupostat una nova furgoneta i una
màquina de neteja, així com la incorporació de dos operaris més a la brigada. Degut a la
situació en la que es troba el nostre poble, vam suggerir un major esforç encara que fos
temporalment, amb la subcontractació d’una empresa externa. Sobretot ara que s’estan
duent a terme les obres de la Riera, és quan s’ha de fer una major incís en la neteja i no
posar les obres d’excusa. Per la qual cosa, creiem que l’aplicació pressupostària és
insuficient, sobretot pel que respecte al personal ocupat.
Pel que fa al capítol de les inversions, majoritàriament tota la inversió va destinada a
finalitzar les obres d’urbanització de la Riera. Ens hagués agradat poder invertir en altres
projectes, però coincidim que primer de tot és prioritari acabar les obres de la Riera. També
crec que coincidim en la necessitat de fer una remodelació integral de la pista municipal, a
l’espera de què ens concedeixin una subvenció. Tanmateix hi ha altres inversions menors,
com els 2.000€ d’inversions en el mercat municipal que no sabem exactament en què
consisteixen. Aquesta és la segona fase de millora del mercat municipal que figura en el
programa electoral d’ERC? O és només un altre pedaç per sortir del pas? Creiem que és
millor esperar a tenir el capital necessari per fer les inversions a consciència i no “llençar” els
diners en mini inversions que no solucionen res.
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També volem felicitar l’eficiència de l’equip de govern en la reducció de més de 90.000€ en
les despeses generals que es fa menció a la memòria de l’alcaldia. En concret, a l’informe
econòmic financer, en el capítol de despeses corrents, diu textualment que “no s’ha aplicat
un increment lineal a les previsions sinó que s’ha reajustat aplicació per aplicació
incrementant segons les necessitats detectades i reduint despeses allà on ha estat
possible”. Perfecte, així és com creiem que s’ha de treballar, el que ens deixa una mica
intranquils és per què no s’havia seguit aquest mètode fins ara. Com es feien fins ara
aquests increments lineals? A dit? Com ja vam manifestar en el ple anterior, creiem que és
vital tenir una junta de compres per tal de controlar i optimitzar les despeses. Estem segurs
que encara podríem ser molt més eficients.
I aprofitant aquest estalvi en la reducció de despeses generals, hagués estat bé incloure una
aplicació pressupostària per complir amb la Llei de protecció de dades. Si fa uns dies
denunciàvem la manca de diligència de l’equip de govern en donar compliment amb les
obligacions legals de l’empresa municipal ALOC AMBIENTAL, S.L., avui hem de denunciar
la manca de diligència per no complir amb l’obligació de fer una auditoria de protecció de
dades. Tot i que l’equip de govern ha acceptat demanar una subvenció per tal de realitzar-la,
estem parlant d’una possible sanció que aniria entre 40.000€-300.000€. Creiem que és una
contingència suficientment greu, la qual a dia d’avui ja hauria d’estar resolta. Només
esperem que ningú li passi pel cap denunciar-ho a l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, i entre tots haguem de pagar la sanció per una negligència de l’equip de govern.
També ens alegrem que hagin suprimit el càrrec a dit de la comissionada, encara que
l’intentin diluir en una reducció de la dedicació a 2 hores setmanals. Una de les excuses per
deixar aquesta contractació laboral de 2 hores de dedicació setmanal és per poder fer ús del
correu corporatiu, quan la ràdio l’utilitza i no té un vincle laboral amb l’Ajuntament.
Resumint, tanta urgència per tenir una comissionada i ara volen eliminar aquesta figura.
L’equip de govern ens va vendre que era molt necessari tenir un comissionat, almenys fins
que no entressin més regidors al govern. No sé si està previst que entri algun regidor a
govern i nosaltres no ens hem assabentat. Altrament, no entenem per què ara volen eliminar
aquest càrrec a no sé que reconeguin que s’han equivocat a posar a una persona que anava
a les llistes municipals d’ERC a dit, com a càrrec de confiança. El que volem deixar clar és
que no tenim res en contra de la vàlua de la comissionada, el contrari. Però en tot cas, la
volíem com a càrrec electa i no com a regidora camuflada en un comissionat.
I ja que s’elimina la comissionada, vam proposar que aquest estalvi es destinés a una figura,
en podem dir comissionat ja que veiem que el nom és de l’agrat de l’equip de govern, que
doni suport legal i burocràtic a un altre dels grans actius del nostre poble, com són les
entitats culturals, socials i esportives.
Podríem dir moltes altres aplicacions que trobem a faltar, com pot ser una dotació per la
creació d’una Fundació que nosaltres ja vam defensar a la campanya electoral i que sembla
que l’equip de govern està estudiant aquesta possibilitat amb les entitats i que no figura en
els pressupostos, o una dotació pressupostària per punts de recàrrega ràpida per vehicles
elèctric d’acord amb la moció aprovada en el passat Ple.
Però en definitiva, i per anar acabant la meva intervenció, tot i la bona voluntat mostrada per
l’equip de govern a dur a terme les nostres propostes en els pressupostos, no s’ha inclòs
cap dels nostres suggeriments en el pressupost inicial. Ni tant sols, s’ha reflectit en el
pressupost amb import zero. Simplement hem de confiar amb aquesta bona voluntat i, en la
majoria de casos, que rebem subvencions per dur-ho a terme. La nostra pregunta és, es
comprometen a realitzar les nostres propostes encara que finalment no es rebi cap
subvenció?
En línies generals, ens semblen uns pressupostos poc valents, tot i que després de l’afer de
la bandera aquesta falta de valentia de l’equip de govern tampoc ens sorprèn. El rati
d’endeutament no és molt elevat, tenim més capacitat d’endeutament per fer més inversions
o altres despeses que creiem necessàries. Però sembla que l’equip de govern es vulgui
limitar a fer el mínim, simplement a cobrir l’expedient, no fos cas que ens equivoquéssim. I
per culpa d’aquesta falta de valentia, ens haguem de conformar amb un Arenys de Munt de
mínims i no amb un poble que espiri a l’excel·lència. Que és el que tots desitjaríem.
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Però, a més a més de la falta de valentia, tenim uns pressupostos poc creïbles. Només el
pressupost inicial ja incompleix de llarg la regla de la despesa. Això vol dir que ni tant sols
pensen executar aquests pressupostos de mínims que ens pressenten? O estant disposats
a tenir un mínim de valentia i incomplir la regla de la despesa?
Tenim seriosos dubtes que puguin tirar endavant un projecte engrescador amb aquests
pressupostos, de fet ja comencem a tenir dubtes que realment tinguin algun projecte pel
nostre poble, que no es limiti a tapar forats i qui dia passa any empeny.
Som conscients que és millor tenir uns pressupostos de mínims que no tenir res, i que
malauradament, amb el que estem veient, tampoc ens podrem conformar en gaire cosa
més.
Tenint en compte tot lo exposat anteriorment, encara que ens trobem davant uns
pressupostos de mínims, el vot del nostre grup municipal serà una abstenció crítica.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu textualment: “Bona tarda regidors, regidores,
avui tenim un sol punt a tractar, però que pel Grup Municipal del Partit Popular representa de
vital importància, com s’utilitzarà el pressupost i quines prioritats té l’Equip de Govern per a
l’any vinent.
Hem volgut mirar al detall les despeses i a on volem fer un incís a corregir, segons la nostra
opinió. Té que ser en grans despeses, com és el consum energètic, elèctric, dels edificis
municipals, amb un cost global de 277.500€. A tot això tenim que sumar el manteniment de
l’enllumenat públic per 75.000€, clarament abusiu donat els resultats durant aquest any
2015. I trobem a faltar una partida clara d’inversió per a la millora i l’optimització dels edificis
públics, i no anar improvisant amb modificacions de crèdit.
També volem recalcar les aplicacions que es destinaran al manteniment i veure l’estat en
què es troba el poble en general. Una imatge de deixadesa i una manca d’inversions a la
resta de carrers que no siguin la riera. Seguint amb aquesta línia de descontrol. Comprovar
continuades inversions amb mesures que no són resolutives a l’efecte.
Insistim que els 425.000€ que es destinen al porta a porta és un autèntic fracàs. Nosaltres
som partidaris de fer un canvi progressiu a contenidors que ens permetria poder baixar la
despesa i així millorar altres aplicacions en el que es destina aquest pressupost.
Com també apostem per tenir uns serveis externs per la neteja de la nostra vila: com ja
vàrem parlar en diverses reunions amb el regidor d’Economia, era la de buscar una solució a
les mancances continuades que pateixen els vilatans. Però tot el contrari, veiem que seguim
com sempre, destinant nombroses aplicacions per seguir igual. No entrarem a detallar cada
aplicació i com es destina, però si la tendència a invertir de cara a la galeria, sembla que
només existeixi la riera, que per cert una inversió necessària però mal gestionada a
l’impacte que això suposa als botiguers. Minúscula l’aposta en aquest sentit que es dedica
en aquest pressupostos, si volem resultats, es té que canviar el chip i acceptar que estan
encallats en el seu mono tema i que no donen resultats.
Ja vàrem dir que si no es feia un comunicat a la web, ràdio, premsa on reconeguin les
mesures i propostes que aportàvem nosaltres del nostre programa electoral, si no ho feien,
nosaltres no recolzaríem aquest pressupostos continuistes, sense tenir clar quin poble volen.
Turístic, cultural, poble dormitori, apostant per fer de tot. Seguim sense rumb.
Nosaltres clarament apostem per un poble modern on la prioritat sigui l’optimització dels
recursos. Uns recursos de tots... Una prioritat, una necessitat que seguim sense veure com
ja vàrem dir en el pressupost del 2015, contínuament es diu que volen una oposició que
participi i aporti solucions a les necessitats dels nostres vilatans.
El que sí puc dir d’aquest pressupostos i que coincideixo és amb aplicacions destinades a
temes socials, com també es destina a l’escola bressol degut a què la Generalitat no farà
cap aportació en aquest sentit.
Des d’aquest Grup Municipal, hem llegit la memòria amb atenció per entendre com
interpreten vostès aquest pressupost i la veritat és que veuen poc més que no sigui la riera i
poques novetats per al 2016. Això sí, deixen clar que la culpa és d’altres i no de la seva
miopia per gestionar els diners de tots.
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Per tot l’exposat i com que no trobem arguments ni tan sols per abstenir-nos, per tot això
nosaltres votarem en contra, en contra d’un govern immobilista i que posa en pràctica fets
que abans tan criticava a altres forces polítiques i que es va traduir en una moció de
censura.”
El regidor Sr. Sánchez, fa rèplica a les intervencions efectuades, dient-li al regidor Sr. Planas
que en el pressupost hi ha més coses apart de la riera, i l’anima a mirar-ho millor. El que
passa és que el pressupost dóna pel que dóna, i ara mateix, toca fer aquesta gran inversió.
Respecte el que diuen CIU i CUP per saltar-se la regla de la despesa, indica que són
responsables i no suïcides.
Sobre el tema de les subvencions, indica que s’endeuta allò que en algun moment pot
pagar.
Indica que si el preu de les despeses de personal és tan important, és perquè els ingressos
són molt baixos. I això és perquè han decidit no apujar impostos.
CIU deia que no hi ha cap proposta seva en el pressupost, diu que sí, perquè faran un
Leasing d’un cotxe elèctric. Encara que no han contemplat un punt de recàrrega, i és que
estan esperant la subvenció per fer el punt de recàrrega i, a més, està previst fer-ho en la
segona part de la riera, previst ja al projecte. Ha dit que no era només posar diners, sinó
saber gastar-los.
Sobre la millora dels equipaments municipals, també s’han previst millores en el mercat
municipal, i la seva aspiració és poder trobar subvencions per poder-ho fer, ja s’ha reunit
amb el diputat competent, per tal que no vagi només a nivell pressupost municipal.
Sobre la LOPD s’està treballant i es busca una subvenció per fer-ho, però en el cas que no
es trobi, al 2016 es realitzarà l’auditoria d’alguna altra manera.
Sobre la comissionada, no és només per fer servir el correu, doncs també el fa servir la
ràdio, i necessiten un reforç addicional als regidors que són.
Sobre SOREA, diu que ja està convocada la comissió liquidadora per poder exposar els
resultats dels resultats dels informes de la Interventora i l’enginyer i convida als grups de
l’oposició a reunir-se prèviament si ho volen, per exposar com està el tema.
Indica que es deixa moltes coses, i que en el pressupost hi ha coses de voluntat política, i
també hi ha propostes que li sorprenen doncs li demanen estalvi i en canvi proposen
contractar coses noves, per aquest motiu els demana que li expliquin com fer-ho.
Cal ser prudent per si en algun moment arriba una sentència i cal abonar uns diners, i per
tant, cal deixar marge de maniobrabilitat. Respecte al criteri de caixa, no és ben bé això, en
funció dels ingressos de l’any anterior han previst aquests.
La regidora Sra. Ballester, en el torn de rèplica, diu textualment: “Al Sr. Sànchez, respecte
de la qüestió del deute; entenc que a vegades allò que més emprenya a algú és allò amb el
que hi tenim alguna cosa pendent... veig la molèstia; però jo no he parlat de valentia si no
directament de saltar-se la correcció tècnica d’obeir els números i passar a sotmetre els
números a la voluntat política i fer que aquesta voluntat política aixequi el vol.
I justament prenent aquesta idea de sotmetre els números, creiem que més que mai avui
s’han de sotmetre a les necessitats de les persones i si això ha de fer que no obeïm el
delme de l’Estat espanyol, doncs ens sembla legitimat.
Jo parlava de les instruccions per a la gestió del deute, no pas de augmentem aquest deute i
molt menys amb entitats financeres.”
El regidor Sr. Tarres agraeix la intervenció del regidor d’Economia i li demana si estan
disposats a incomplir la regla de la despesa a l’aprovació definitiva dels pressupostos. I ells
treuen els diners de l’endeutament, doncs hi ha un marge de maniobra. En relació a la
resposta de la ràdio i l’equiparació de la comissionada, és diferent, doncs un té relació
laboral i no l’altre. I que si volen reforç i que algú entri al govern, que facin una proposta.
El regidor Sr. Jiménez, en el torn de rèplica, diu textualment: “També agrair la resposta que
se'ns ha donat. Agrair que també, ara, se'ns faci aquesta convocatòria per al tema de
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SOREA, pensem que és totalment necessària aquesta reunió i és important que puguem
parlar-ho i tractar-ho amb temps.
En el tema del deute, sincerament, jo penso que tota la raó. Perquè només saben els
problemes del deute els que han hagut de patir per pagar-lo i nosaltres el vam haver de patir
i molt. Vam haver de baixar el rati del 115% al 75% en un any i se'ns va complicar molt la
vida quan estàvem governant per culpa d'aquesta baixada del ratí (d'endeutament) que la va
decidir el Govern espanyol i que ens va perjudicar a tots. Per tant, nosaltres entenem que la
lògica, en el tema del deute, és la que s'ha d'aplicar, perquè quan demanes uns diners
sempre els has d'acabar tornant. I l'economia d'un ajuntament el que més s'assembla és a
una economia familiar, tants diners tens tants pots gastar i si t'endeutes has de pensar que
tot allò ho hauràs d'acabar pagant.
En aquest sentit li hem de donar la raó perquè ho vam patir en les nostres carns, i jo
especialment com a regidor d'economia, i això ens va crear molts problemes. I vostè també
ho sap perquè el primer any de govern seu també va haver de pagar deute.
Nosaltres pensem que el deute hauria de ser '0', no hauríem de tenir deute. Hauríem de
funcionar amb els diners que tenim i hauríem de recordar que, si no m'equivoco, en aquest
Pressupost hi ha 750.000 euros destinats a pagar deute. Amb aquests 750.000 euros es
podrien fer moltes i moltes coses.
Sobre el tema que el debat continua i que podem tenir reunions, totes les que vostè vulgui.
La nostra proposta de l'IBI continua en peu i podem treballar-la i desenvolupar-la sempre
que vostè ho consideri oportú.
Respecte al tema del 'criteri', el que hem fet era constatar que no era un 'criteri de caixa' sinó
que era un 'criteri mixt' de forma clara i que per nosaltres no és de 'caixa', però en canvi, els
informes deien i parlaven de 'criteri de caixa'. Per tant, és constatar-ho, no hem fet cap
queixa, ni li hem criticat. Hem dit que per nosaltres no hauria de ser possible, per la millor
gestió de la tresoreria ens hauríem d'ajustar al 'criteri de caixa'. Que vostès consideren que
és mixt, molt bé, però que ens informin de quines partides són a les quals s'aplica el criteri
de caixa i a quines s'aplica el criteri de meritament.
I de la subvenció per les obres de la Riera de 500.000 euros que estava prevista en aquella
reunió que vam tenir de la Comissió de la Riera de maig de 2014 (em sembla), que ha
passat? Ja que sobre això no ens ha donat resposta.
Perquè, d'aquesta subvenció de 500.000 euros, si estava prevista i no acaba venint ... són
molts diners que, evidentment, fan anar malament en el tema del Pressupost. Ens agradaria
una explicació sobre què és el que ha passat amb aquests 500.000 euros.“
El Sr. Alcalde agraeix les intervencions i a la CUP pel seu vot a favor. Li estranya que CIU li
digui que li faci una proposta per entrar en el govern quan acaba de dir que no tenen criteri
ni valentia. També agraeix el vot en contra del PP, doncs així es demostra que és un
pressupost que vetlla per l’espai públic, per la societat, pel suport amb subvencions, etc..
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez dels grups
ERC, PSC i CUP; cinc abstencions, dels regidors Lluis Campasol i Terrats, Na Lourdes
Paituví i Colomer, En Marc Tarrés i Cruanyes, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na
Esther Sánchez i Sánchez, dels grups CIU i Grup Mixt; i un vot en contra, del regidor En
Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
El Sr. Alcalde, per finalitzar, vol posar de manifest una altra aportació que ha fet el PP a
Arenys de Munt, ja que avui han comunicat que hi ha una sanció de 600€ per l’alcalde i una
sanció de 600€ per l’ajuntament per haver demanat el vot a les eleccions del 27 de
setembre. En el web municipal vam publicar una notícia dient que els veïns i veïnes
d’Arenys de Munt havien d’anar a votar al mercat municipal i s’adjuntava una carta signada

_____

per l’alcalde, amb molt de gust i molt de convenciment, convidant als veïns i veïnes d’Arenys
de Munt a anar a votar i una carta que deia unes frases tant agosarades com “no són unes
eleccions com les altres”, una altra frase és “aquesta cita electoral servirà per canviar el
futur” i una altra cita agosarada és una cita que diu “no deixeu, veïns d’Arenys de Munt, no
deixeu escapar l’oportunitat de canviar les coses”. Aquesta carta va ser portada als tribunals
pel PP i els tribunals independents d’aquest Estat li han donat la raó, per la qual cosa una
altra aportació del PP, queda clara quina és en aquesta vila.

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-dues hores i cinquanta minuts, de la qual cosa, jo, el
secretari accidental, CERTIFICO.

_____

