AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT

ACTA NÚMERO 2/17

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia sis de febrer de dos mil disset, 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 i Campos, Na Maria Antònia Vila i Paituví,
Na Marta Roser de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluís
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.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a tothom i comenta que estem en un Ple extraordinari,
que s’ha d’aprovar el pressupost municipal de 2017. Avui és un dia especial per diferents
motius, un local, com és la mort de l’exalcalde Andreu Majó i Roca. Per exprés desig no es
va fer cap acte especial, però cal expressar que el seu mestratge i record, el tenim molt
present. A més, aquest Ple succeeix el mateix dia en el que a Catalunya hi ha hagut el judici
a Mas, Ortega i Rigau, havent estat acompanyats per molts catalans. A més, aquest fet ha
estat retransmès per la premsa internacional. Dit això, comencem amb el punt únic de l’ordre
del dia, que serà exposat pel Regidor d’Economia, però vol fer una petita introducció.
Tothom dels grups municipals i regidors i regidores coneixen aquest pressupost, doncs ha
estat treballat i debatut juntament amb ells per part del Regidor d’Economia i també de
Coordinació. Ressalta diversos aspectes, com el fet que l’increment de l’IBI, uns
37€/habitant, continua estant per sota de la mitjana del Maresme. A més, hi ha ingressos
previstos per l’ICIO. També aquest any es preveuen inversions, com les de l’obra
d’urbanització de la riera, en el tram de Riera i Penya i Sant Martí (que anirà al Ple ordinari
de febrer), també es preveuen inversions en la xarxa d’aigua, i el compliment del PEC, que
obliga a fer altres inversions. El 2017 serà l’any de consolidació de GUSAM amb els serveis
de formació d’adults, i es pretén que es complementi la seva infraestructura i els recursos de
personal i tècnics amb els que es treballa. Es continuarà aprofundint en millorar els serveis
per tal d’estalviar al màxim. S’ha fet estalvi per licitacions conjuntes, per racionalització de
serveis i eficiència i no retallades. Un altre element que té un pes important en el pressupost
és el que queda portes endins de l’Ajuntament, doncs per tal que els serveis funcionin, hi ha
d’haver una organització de l’Ajuntament, i per tal, cal cobrir una sèrie de llocs estructurals
(departament de recursos humans, tècnic de Medi Ambient, tècnic de comunicació o
d’informàtica) que actualment s’estaven cobrint amb pedaços i ara es pretenen regularitzar.
Un altre tema important serà la neteja viària i l’endreça de l’espai públic. Tot això, per tal de
donar compliment al PAM. Hi ha molts elements que el Regidor d’Economia aclarirà i també
amb les intervencions de la resta de regidors. Per últim, destaca que el servei de ràdio
municipal, que actualment retransmet el Ple, per compliment normatiu, serà gestionat
directament a través de l’Ajuntament. Tot això queda reflectit en les corresponents
aplicacions pressupostàries.
Finalitza donant les gràcies a tots els intervinents en l’expedient del pressupost municipal,
sobretot al regidor Sr. Sánchez, per la seva passió, dedicació i professionalitat. Ha fet un
PowerPoint per tal que els assistents puguin seguir les explicacions.
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT

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 2017 I
PLANTILLA DE PERSONAL.
El regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, diu que parlar de números i xifres acostuma a
ser un tema avorrit, i intentarà que no sigui així. Aquest punt és un tema transcendental i
important per tal que l’Ajuntament pugui tirar endavant projectes de futur i desenvolupar la
seva actuació. Per tal de situar-nos, ha volgut fer una perspectiva àmplia. La política
municipal ha d’implementar la perspectiva per veure d’on venim i a on anem, per tal de
veure l’evolució dels diners i ha fet un PowerPoint per ser transparent i facilitar la
comprensió del pressupost.
Li agradaria agrair la feina de tots els col·laboradors, doncs no l’ha fet ell sol, sinó que han
intervingut tots els regidors i no ha estat una tasca fàcil. Reconeix que es va tard amb
l’aprovació, com s’hi va anar amb el tema de la modificació de les ordenances fiscals, però
és important poder-ho aprovar intentant buscar el consens de tots.
En xifres generals, el pressupost 2017 preveu: 8 milions euros per l’Ajuntament i 1,8 milions
euros de GUSAM. Total 9,8 milions d’euros entre l’Ajuntament i GUSAM. Què es vol fer amb
això?
Al 2007 es va fer un pressupost molt expansiu, i es va preveure demanar 2 milions d’euros
en préstecs, rècord de préstecs, fet que va implicar que els governs posteriors es veiessin
condicionats per aquests préstecs. Al 2013, el Govern que estava va tenir molt poc marge
amb l’endeutament de l’Ajuntament, i per tant, inicialment, el context per aprovació del
pressupost era complicat sense possibilitat de gaire inversió. Al 2014 hi havia subvenció de
Generalitat important i al 2016 era subvenció important de Diputació. A més, al 2016 estava
el tancament de la concessió de SOREA. Cal tenir en compte que el nivell d’inversions era
elevat, des del 2014 per la urbanització de la Riera. D’aquí el creixement post crisi del
pressupost municipal.
De moment, malgrat els préstecs, tenim un finançament feble, doncs es depèn d’aquests o
bé de les subvencions (que moltes vegades costen de cobrar, doncs per exemple, en
l’actualitat la Generalitat deu 1 milió d’euros, per obres de la riera que ja estan pagades per
part de l’Ajuntament). Per minvar aquest efecte, s’ha fet una revisió de les quotes de l’IBI,
per tal de poder demanar menys préstecs i anar amortitzant els que ja es tenen, i anar fent
que l’Ajuntament pugui anar tenint més capacitat pròpia de finançament. Per tant, es pretén
ingressar més diners per poder fer actuacions. Si hi ha més capacitats de finançament
podem tenir més capacitat de decidir la calendarització de les obres, doncs fins ara,
depenem de la tramitació dels crèdits. Les obres previstes al 2016 s’han posposat per tal
d’anar reduint deute, per fer al 2017, on es preveu un endeutament bancari de 3 milions
d’euros.
Dit això a grans termes, el que també s’ha de dir és que 1,67 milions d’euros, provinent del
pressupost participatiu, servirà pels usos que va sorgir d’aquest procés participatiu. Però a
més, políticament, el Govern hi està d’acord, i també bona part de l’oposició, també es
destinarà a l’obra de la riera, obres que es faran sí o sí al 2017. A l’any 2017 també hi haurà
una màquina d’escombrar nova que millorarà el servei de neteja de carrers. Hi haurà més
inversions de cara a la brigada i també per la il·luminació a Can Jalpí. A més, també es
contractarà el servei de la videoacta, que és una aposta per la transparència i per
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descarregar de feina al Departament de Secretaria. Quan fas política ho fas per ajudar a la
gent, i algunes decisions municipals en temes d’urbanisme han perjudicat tant als propietaris
afectats com al propi ajuntament doncs deixa de percebre IBI’s. Respecte la xarxa
d’abastament d’aigua es faran inversions en ella per part de GUSAM, al voltant d’uns
50.000€. Altres inversions, com ara un altre vehicle per la Policia Local. El compromís polític
és que quan es liciti l’obra de la riera, si hi ha rebaixes en el preu, es destinaran a inversió
en la via pública.
Respecte l’orgànic d’Administració general, ha volgut diferenciar diferents aspectes, doncs hi
ha un estalvi respecte l’any 2016, i aquest orgànic assumeix increments de despeses
(increment del servei de neteja d’edificis municipals que fa GUSAM) que es compensen amb
l’eficiència amb la licitació de certs serveis, que s’han fet més eficients (com ara la gestió de
residus i poda o altres serveis de medi ambient). Això és un indicador de bona gestió i
eficiència. Aquests diners que s’estalvien es deriven a altres serveis i regidories que en
necessiten. Un altre exemple serà la licitació del pàdel que també alliberarà pressupost que
es destinarà a altres serveis que ho necessiten.
Partim d’un pressupost de 2013 gran, amb una davallada al 2014 i l’evolució al 2017 ha
estat molt destacada, doncs hi ha un increment del 19%.
PdeCAT demanava més diners per subvencions i contractacions, però de moment no es pot
donar més.
En la regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació tenim un increment respecte el 2016.
Estan previstes línies de subvencions en emprenedoria, modernització del comerç i per
dinamització dels espais buits.
En la regidoria d’Espai Públic es preveu que amb els mateixos diners puguin fer més coses.
Cal tenir en compte que es treuen 12.000€ de pressupost participatiu respecte al 2016. Es
pretén que al 2017 es noti un canvi important en la neteja de via pública.
En la regidoria de Joventut, que té un pressupost petit, té gran importància. Hi ha un
creixement en el 2014 i 2016 en quant a recursos com a subvencions, i al 2017 es preveu un
increment de pressupost propi. S’ha regularitzat la plaça del tècnic de joventut que podrà
treballar en tenir el Pla director de joventut per tal d’aconseguir més subvencions per la
regidoria. Hi havia una aplicació compartida amb Serveis Socials, i ara està per separat per
tal que cadascuna gestioni els seus recursos.
En la regidoria de Benestar Social, en 4 anys, hi ha hagut un increment exponencial, doncs
les polítiques que s’han portat a terme des d’aquest Govern, d’acord amb l’oposició, així ho
ha requerit, donada la situació de crisi actual. Calien més recursos econòmics i també
humans (aquests encara no s’han resolt). Es va preveure que s’apujaria l’IBI però també que
s’ajudaria a les persones que tinguessin dificultats econòmiques per pagar rebuts, i per
poder fer lloguers socials. Aquestes últimes s’han treballat amb el Sr. Ximenis i la Sra.
Sánchez. Un altre tema que va sortir en el pressupost participatiu era la targeta de transport
i també s’han destinat diners per la compra de llibres.
En la regidoria d’Esports no hi ha hagut canvis respecte el punt de vista de dotació
pressupostària des de l’any 2013-2014, però el que s’ha previst és gastar diferent, donada la
campanya de gestió. Amb la licitació del pàdel, s’espera alliberar recursos per ser destinats
a altres serveis i activitats que es volen prestar. Es preveu una aplicació nova de 5.000€ per
tal de subvencionar als clubs esportius per fets puntuals que es produeixin (ascens,
festivals, participacions en campionats que posen el nom d’Arenys de Munt en rellevància),
per evitar haver de portar a Ple la proposta de donar subvenció cada cop que es dóna un
d’aquests casos.
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En la regidoria d’Ensenyament, hi ha diversos serveis que són prestats per GUSAM, com
ara l’aula de formació d’adults, es farà un seguiment per tal de poder cercar més
subvencions; o l’escola bressol.
En la regidoria de Cultura, al 2016 es va imposar el concert de Santa Florentina en un Ple
com a modificació de crèdits i per l’any 2017 ja està previst des d’un inici. Aquest any s’ha
corregit la quantia de subvenció per entitats en àmbit cultural, per evitar situació de
discriminació respecte altres àmbits.
La gestió de la ràdio al 2017 es planteja de forma diferent, doncs serà directa. La despesa
serà de l’Ajuntament però també els ingressos. Es vol tenir una ràdio moderna, preservant
la transparència. Es destinaran més recursos econòmics i tècnics. Tot i això, la ràdio
d’Arenys de Munt és de les més eficients, per no dir la que més.
A l’any 2017 es comptarà amb un tècnic de comunicació, que gestionarà tots els aspectes
de comunicació i també es comptarà amb un tècnic informàtic, doncs ara mateix, aquesta
plaça està coberta per un pla d’ocupació.
Respecte a la despesa de personal, si bé és superior al 2016, està justificat. Primer, calia
donar compliment al canvi de normativa pel que cal tenir un tresorer. Hi ha un informe
favorable d’Intervenció. Els serveis centrals són ocupats per 13 persones (672.000€)
(secretaria i serveis jurídics amb 5 persones; OAV amb 3 persones, tenint en compte que a
més hi ha un pla d’ocupació que està subvencionat; Intervenció, amb 3 persones, però per
enfortir l’organització, caldrà empoderar un Departament de recursos humans i tenir un
tresorer habilitat). Els Serveis Personals tenen 4 persones, i es preveu convocar places per
tècnic de comunicació i tècnic informàtic (aquesta àrea dóna cobertura a la majoria de les
regidories). En el Departament de Benestar Social que es presta en el mateix equipament
que Promoció Econòmica (3 persones treballant) i ocupació, hi ha una administrativa
compartida. Per tal de donar suport, s’han contractat serveis per capítol 2. Els serveis
tècnics, hi ha moltes persones amb dedicació parcial, fet que no és òptim en una
organització. La Brigada Municipal està ben dimensionada, però cal millorar l’eficiència del
servei. El Departament de Policia està ben dimensionat (està igual que fa molts anys) i té 15
persones, i difícilment es podrà créixer en aquest departament.
Respecte a GUSAM, aquesta empresa té un creixement de 19% respecte el 2016,
bàsicament per una sèrie de raons: traspàs del servei de formació d’adults i l’ampliació del
servei de la neteja. Es consolidarà la formació d’adults i en base a la gestió es modificarà el
règim tarifari i allò que calgui (potser tarificació social). Durant el 2017 es treballarà per
aconseguir unes noves infraestructures i tenir nous finançaments.
Seguidament, llegeix, resumidament:
“Vist que la Comissió Informativa de Serveis Generals, en sessió extraordinària de data 30
de gener de 2017, ha emès el següent dictamen sobre l'assumpte de referència en
compliment del que preveu l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local:
Considerant que de conformitat amb l'establert en l'article 168.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, en la seva redacció donada pel RD-Llei 17/2014, aquesta Alcaldia ha de formar el
Pressupost General i remetre-ho al Ple de la Corporació, degudament informat per la
Intervenció Municipal i amb tots els annexos i documentació preceptiva, per a la seva
aprovació, esmena o devolució.
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Considerant que l'expedient ha de tramitar-se conformement a les disposicions contingudes
en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de
les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
Considerant que el Pressupost ha d'ajustar-se, a més, al principi d'estabilitat pressupostària
entès com la situació d'equilibri o superàvit estructural de conformitat amb el previst en els
arts. 2.1 i 3.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Considerant que de conformitat amb el que es disposa en l'article 162 del Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, el Pressupost General constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica
de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'Entitat, i els seus Organismes
Autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant el corresponent exercici, així com de les
previsions d'ingressos i despeses de les Societats Mercantils la capital social de les quals
pertanyi íntegrament a l'Entitat Local corresponent.
Resultant que en virtut d'això, el Pressupost General d'aquest Ajuntament està integrat pel
Pressupost de l'Ajuntament i els estats de previsió de despeses i ingressos de l’empresa
municipal GUSAM.
Considerant que el projecte de Pressupost General conté la documentació exigida per
l'article 164 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Considerant que el Pressupost de l'Ajuntament s'ha confeccionat conforme al que es
disposa en l'article 165 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, incorporant els estats de despeses i
ingressos i les Bases d'Execució.
Considerant que l'estat d'ingressos del Pressupost s'ha confeccionat conforme al regulat als
apartats 1 i 2 de l'article 167 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels Pressupostos de
les Entitats Locals, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.
Considerant que l'estat de despeses s'ha confeccionat conforme al previst en l'article 167 i
en l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels
Pressupostos de les Entitats Locals, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.
Considerant que el Pressupost no conté dèficit inicial, i que els ingressos per operacions
corrents superen a les despeses d'igual naturalesa més les despeses d'amortització per
endeutament.
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Considerant que s'ha emès el preceptiu informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostària, en virtut del previst en l'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de
novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
Considerant que el procediment d'aprovació del Pressupost General ha d'ajustar-se al
regulat en els articles 168 (en la seva redacció donada pel RD-llei 17/2014) i 169 del Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Considerant que s'ha incorporat a l'expedient com document núm. 11 l'estat de previsió de
moviments i situació del deute exigit per l'article 166.1-d) del Reial decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Considerant que l'acord d'aprovació correspon al Ple per majoria simple, per aplicació del
que es disposa en els article 168 i 169 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en concordança
amb l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Considerant que amb caràcter previ a l'acord plenari, aquesta proposta ha de sotmetre's a
estudi per la Comissió Informativa de Serveis Generals, per així exigir-ho, entre uns altres,
els articles 20.1-c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i
82, 123, 126, entre uns altres, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Considerant que l'acord que ha d'exposar-se al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, per termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran
examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple.
Considerant que a l'efecte de presentació de reclamacions tenen la consideració
d'interessats els qui reuneixin els requisits de l'article 170.1 del Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, que podran presentar reclamacions únicament pels motius previstos en l'article
170.2. Les reclamacions hauran de ser resoltes en el termini màxim d'un mes.
Considerant que el Pressupost s'entendrà definitivament aprovat si durant el citat termini no
s'haguessin presentat reclamacions.
Considerant que l'aprovació definitiva ha de realitzar-se abans del dia 31 de desembre, per
l'Ajuntament Ple, per majoria simple.
De conformitat amb els informes de la Intervenció Municipal i sotmès a debat i votació, la
Comissió Informativa de Serveis Generals, acorda proposar al Ple de l'Ajuntament l’adopció
del present acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici de 2.017 que, resumit per
capítols i per cadascuna de les entitats que l’integren, és el següent:
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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.- Sotmetre l'acord que s'adopti a informació pública per termini de 15 dies hàbils,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauló d'Edictes de l'Ajuntament
perquè els interessats puguin formular 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.”
L’alcalde demana si hi ha intervencions, recordant que la primera és lliure, la segona és de 5
minuts i la darrera és d’1 minut.
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup municipal PdeCAT, diu textualment: “Gràcies Sr.
Alcalde. Bon vespre a tothom. Primer de tot voldríem agrair al regidor d’Economia haver-nos
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facilitat tota la documentació i haver-nos resolt qualsevol dubte referent als pressupostos del
2017, com ja és habitual en el seu cas. Així com agrair a l’equip de govern que hagi tingut en
consideració alguna de les nostres propostes. Això ja no és tant habitual, de fet des de les
ordenances fiscals del 2015 que no es tenia en consideració cap de les nostres propostes
en temes econòmics, casualment l’equip de govern també estava en minoria. Ben mirat, per
ser sincers, potser això últim ho hauríem d’agrair a la regidora Ballester.
Fets els agraïments, també voldríem fer unes consideracions prèvies. Tenint en compte que
per a l’aprovació dels pressupostos ja estàvem fora de termini i sembla que el Govern ja
tenia la intenció d’arribar acords amb els partits de l’oposició. No entenem perquè les
negociacions no han començat fins dues setmanes abans, i si realment no era possible
reunir-nos abans es podia posposar el ple, per exemple en el ple ordinari d’aquest mes, i
tenir més temps per poder arribar a acords sense presses.
També ens alegrem que en aquest ple extraordinari hagin convocat una comissió
informativa, i no saltar-se-la com van fer a l’últim ple extraordinari de les ordenances fiscals,
veient-nos obligats a presentar al·legacions per vicis de procediment. Això demostra que fer
les coses correctament és només qüestió de voluntat política.
Feta la introducció, entrarem a comentar els punts que trobem més rellevants de la proposta
d’aprovació dels pressupostos per a l’any 2017 que es porten avui al Ple. Com hem dit
sempre, els pressupostos són una estimació i el que és realment important és el percentatge
d’execució dels pressuposts, però sí és cert que serveix per reflectir la declaració
d’intencions que té l’equip de govern.
Començarem pels ingressos. Es preveu un increment dels ingressos respecte l’any anterior
de 427.350,63 euros en valors absoluts. Aquest increment està originat, bàsicament, per un
increment en la recaptació de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana, l’Impost sobre bens immobles (IBI) i en menor mesura l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres. En concret, l’increment estimat en la recaptació de l’IBI és d’uns 174
mil euros, que representa el voltant del 40% de l’increment previst. Dit d’una altra manera,
els 200 o 225 mil euros que volia tenir de més el regidor d’Economia, ja els tindríem sense
necessitat d’haver pujat l’IBI aquest any en un 7,58%. Això demostra que realment no calia
incrementar més la pressió fiscal als vilatans d’Arenys de Munt.
Pel que fa a les despeses, intentant fer un exercici de síntesi, la proposta inicial de
pressupostos que ens presentava i que ens presenta l’equip de govern, recull alguna de les
nostres peticions realitzades durant aquesta legislatura. Per exemple, la instal·lació de parcs
infantils, en concret en una moció que vam presentar i aprovar demanàvem que aquests
parcs fossin adaptats. Veient que també hi ha pressupostats dos gronxadors nous,
demanaríem que almenys un d’ells fos un gronxador adaptat, tal i com ha fet recentment
l’Ajuntament de Mataró. Som conscients que aquest tipus de gronxadors són cars, per això
diem que almenys ho sigui un d’ells.
Altres que ja vam demanar pels pressupostos de l’any passat, com una remodelació més
integral de la pista municipal, o com punts de recàrrega ràpida per vehicles elèctrics, partida
inclosa dins el projecte d’urbanització de la Riera, que també vam presentar una moció al
respecte que va ser aprovada en aquest plenari. Així com altres suggeriments que havíem
fet arribar a l’equip de govern com el suport econòmic per acollir el festival de Santa
Florentina o el programa pel foment de l’ocupació de locals buits, aquest últim també escollit
pels pressupostos participatius.
També n’hi ha d’altres com la compra d’un sistema de videoactes pels plens, que volíem
proposar per tal de facilitar la feina als tècnics de l’Ajuntament en la transcripció de les actes
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i per adaptar-nos a les noves tecnologies, però que no vam arribar a proposar perquè
inicialment ja es contemplava.
Òbviament, hi ha altres partides pressupostàries que no hi estem tant d’acord, com pot ser
que es disminueixi la partida de la Festa Major de Sant Martí, quan cada any hem d’acabar
portant a ple alguna modificació de crèdit per augmentar la dotació; o l’assistència jurídica a
GUSAM referent al projecte dels Ruals que creiem que és una despesa d’estructura que
hauria d’assumir la societat mercantil. Sobretot ara que té beneficis, i més encara quan el
pressupost analític de la GUSAM pel 2017 en l’apartat de l’activitat immobiliària reflecteix un
benefici superior al cost del servei jurídic que té pressupostat l’Ajuntament.
Pel que respecta al capítol de despeses de personal, l’any passat ja vam denunciar que la
dedicació del primer tinent alcalde era una dedicació exclusiva camuflada en una dedicació
parcial. Ens alegrem que aquest any hagin “sortit de l’armari” i reconeguin aquesta dedicació
del 100% en els pressupostos del 2017. És un bon començament, ara només falta un
alcalde en dedicació exclusiva i un tècnic gerent independent, tal i com nosaltres sempre
defensem.
Tot i així, trobàvem que els pressupostos inicials tenien mancances importants, sobretot en
neteja i manteniment de la via pública, promoció econòmica i ocupació. Molts dels precs i
preguntes que hem realitzat en aquest plenari han estat sobre problemàtiques relacionades
en la manca de neteja o la falta de manteniment de la via pública. Pel que respecte a la
promoció econòmica sempre hem denunciat que era una de les partides on es destinaven
menys recursos, i comparat en la mitjana de la província o de tot Catalunya, Arenys de Munt
estava molt per sota. I pel que respecte a l’ocupació, sempre hem dit que la millor política
social era la plena ocupació i aquesta, havia de ser l’objectiu a treballar.
Un altre aspecte que volem destacar una mica més tècnic, fa referència a l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i l’objectiu de deute públic, que tal i com avisa la interventora, el
seu incompliment obligaria a formular un pla econòmic-financer. I d’entrada, tot i que s’ha de
veure com acaba al final de l’exercici, trenquem la regla de la despesa. Fet que quan vam
aprovar l’any passat el nou Pla econòmic financer, ja vam posar de manifest que veiem molt
poc creïble que el 2017 no la trenquéssim. Tot i així, com vam dir al seu dia, és un tema
secundari sempre que es prioritzi la despesa corrent necessària pel bon funcionament de
l’Ajuntament i del poble; i pel que fa inversions, es prioritzi l’acabament de la urbanització de
la Riera fins a la zona industrial en aquesta legislatura.
A continuació, volem explicar resumidament les propostes realitzades pel nostre grup
municipal i que hem trasllat a l’equip de govern perquè les tingués en compte per tal de
millorar els pressupostos de l’Ajuntament per aquest any 2017.
Una de les nostres propostes, reivindicada des de principis de legislatura, és dotar una
partida pressupostària per l’auditoria de protecció de dades i el suport extern necessari per
complir amb la legalitat vigent i poder superar sense problemes l’auditoria bianual
obligatòria. Aquesta proposta ja la vam traslladar a l’equip de govern perquè la tinguessin
en compte pels pressupostos del 2016. La nostra preocupació no era només complir amb
l’obligació de l’auditoria, tal i com especifica l’article 96 de la Llei Orgànica de Protecció de
Dades, així com l’article 111 del seu Reglament, sinó també posar de manifest les
mancances que havíem detectat en el compliment d’aquesta normativa per part de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt. La resposta de l’equip de govern va ser afirmativa però
sempre supeditada a rebre una subvenció per part de la Diputació de Barcelona. És cert que
aquesta subvenció es va sol·licitar, tal i com vam preguntar al seu dia en aquest plenari,
però la subvenció no ens va ser concedida. Per la qual cosa, el final no es va pressupostar i
per tant tampoc es va dur a terme. Malauradament les nostres sospites eren certes. Una
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denúncia d’un veí d’Arenys de Munt, a data 2 d’agost del 2016, a l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades de la Generalitat de Catalunya ha acabat amb l’inici d’un procediment
sancionador contra l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Per tal d’evitar altres casos en el futur,
aquest cop hem demanat explícitament que es tingui en compte en els pressupostos del
2017, sense estar supeditada a cap subvenció, facilitant pressupostos de professionals
externs per tal que l’equip de govern en pogués fer la previsió del seu cost. Finalment, ens
ha estat acceptada.
L’any passat també vam demanar suprimir la figura de la comissionada i destinar aquesta
partida a donar suport legal a les entitats del poble. Veient que la segona part de la nostra
proposta no se’ns ha tingut en compte, aquest any hem tornat a insistir. Aquest cop, amb
una proposta més concreta com és un acord de l’Ajuntament amb les gestories del municipi
perquè puguin donar aquest servei, com ha fet l’Ajuntament de Premià de Mar. D’aquesta
manera, les entitats podrien sol·licitar aquest suport legal al mateix web de l’Ajuntament
donant resposta als seus dubtes legals, i a la vegada, donar feina a les gestories del
municipi oferint aquest servei a l’Ajuntament via contractació. També vam acceptar la
possibilitat que aquest servei fos via subvenció en espècie a les entitats. Finalment, cap de
les dues alternatives se’ns ha tingut en compte pels pressupostos del 2017.
Una altra demanda del poble, i que hem fet arribar a l’equip de govern, és enviar la
informació fiscal a cada contribuent de forma personalitzada, de tal manera que cada
persona sàpiga, no només el calendari fiscal, sinó els terminis i els imports exactes que
haurà de pagar. El fet de tenir la recaptació impositiva delegada a la Diputació, l’Ajuntament
no disposa dels mitjans per poder enviar aquesta informació als contribuents d’Arenys de
Munt.
I uns dels nostres cavalls de batalla, com he dit anteriorment, la creació de llocs de treball i
l’emprenedoria. Aquest cop hem plantejat oferir subvencions a empreses que contractin
joves menors de 30 anys i persones més grans de 45 anys, seguint l’exemple d’altres
Ajuntaments com el de Granollers. L’objectiu d’aquestes subvencions és reduir la taxa d’atur
d’Arenys de Munt, per acostar-nos cada cop més a l’objectiu desitjat: la plena ocupació.
Hem donat prioritat als col·lectius més castigats per l’atur, joves i persones de mitjana edat,
que són els que més poden necessitar el suport de l’Administració per obtenir un treball
digne. Petició que se’ns ha acceptat parcialment. Però tot i concedir-nos només 10.000€
dels 25.000€ que havíem demanat, creiem que confeccionant unes bones bases entre tots
els partits aquí representats i amb una bona campanya de comunicació, podem aconseguir
bons resultats.
Pel que fa a l’emprenedoria, també hem apostat per atorgar subvencions als nous
emprenedors, com fa per exemple Barcelona Activa, subvencionant quotes de la seguretat
social, impostos relacionats amb l’inici de l’activitat econòmica i el primer establiment,
despeses de gestoria i assessorament, lloguers de locals o despatxos afectes fiscalment a
l’activitat, entre altres. Aquesta petició no se’ns ha acceptat, però ha canvi s’ha inclòs una
partida pressupostària de suport a l’emprenedoria a través d’un conveni amb el Consell
Comarcal del Maresme.
Lligat amb l’ocupació i l’emprenedoria, així com la resta d’empreses del municipi. Creiem
que fa falta un punt d’unió. Reactivar la borsa de treball de l’Ajuntament que no té gaires
bones crítiques dels seus usuaris, ni per part de les empreses i de les persones que
busquen feina, establint un portal web on hi hagi els currículums de les persones apuntades
a la borsa de treball de l’Ajuntament i on les empreses del poble demandants de llocs de
treball puguin trobar la persona que més s’ajusti a les seves necessitats, així com publicar
les seves ofertes de treball; com el Servei d’Ocupació de Mataró. Evidentment tot això
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vinculat a les xarxes socials. Creiem que les associacions empresarials que hi ha o hi pugui
haver en el municipi també hi tindrien molt dir, i seria necessari una col·laboració estreta
amb elles. Proposta que ens ha estat acceptada.
Parlant d’associacions empresarials del poble, no ens volem oblidar de l’única que tenim:
l’ABIC, encara que actualment no disposi de Junta Directiva per desavinences amb l’equip
de govern de l’Ajuntament. No cal dir que és una prioritat tornar a restablir ponts de diàleg
amb l’ABIC des de l’Ajuntament, però no només això. S’ha d’apostar fermament pel comerç
local, més enllà dels 2.500€ de subvenció anual a l’ABIC. Als pressupostos de l’any passat
ja vam proposar fomentar el comerç local amb un coach professional que ajudés als
comerciants del municipi (no només als associats de l’ABIC) a reactivar el seu establiment.
L’any passat no se’ns va acceptar aquesta proposta, però l’hem tornat a presentar com a
compromís que hem adquirit al PDECAT d’Arenys de Munt amb el petit comerç. I altres
esdeveniments que poden fomentar indirectament el comerç del poble, i a la vegada
activitats lúdiques pels vilatans d’Arenys de Munt, treballar per recuperar la fira medieval o
tenir una pista de gel artificial com Arenys de Mar per les festes de Nadal. Evidentment totes
les activitats que es proposessin haurien d’estar consensuades amb els comerciants i les
associacions empresarials del poble. Almenys hem aconseguit que s’incrementi la partida
pressupostària d’accions per dinamitzar el comerç local.
Un altre dels temes, que preocupa més als ciutadans d’Arenys de Munt, és la neteja i el
manteniment de la via pública. És evident la preocupació del nostre grup municipal en
aquests temes, de fet, l’any passat ja vam demanar incrementar la partida pressupostària en
aquests aspectes perquè creiem que seria insuficient, i el temps ens ha donat la raó. Per la
qual cosa, hem fet arribar més propostes concretes en aquests aspectes, com poden ser:
reforçar i millorar en eficiència la neteja del poble, asfaltat dels carrers que ho necessitin,
enjardinament i remodelació integral de la Riera i de l’entrada del poble a la zona industrial,
millorar l’accés a la piscina municipal, millorar l’enllumenat i manteniment de Can Jalpí (zona
residencial i bosc), substitució de containers malmesos o envellits, neteja periòdica amb més
freqüència a diverses zones del poble, i un llarg etc. En definitiva, el que volem és canviar la
cara del poble d’Arenys de Munt, un poble que convidi a la gent de fora visitar-lo i que la
gent d’Arenys de Munt ens podem sentir orgullosos de tenir un poble net i endreçat. No hem
aconseguit que augmentés el pressupost en aquestes partides, però sí hem arrancat un
compromís a l’equip de govern perquè part d’aquest pressupost anés destinat a l’enllumenat
i obres d’endreça a Can Jalpí. L’equip de govern, també, s’ha compromès a invertir almenys
50.000€ en l’enjardinament de l’entrada de la zona industrial pel pressupost del 2018.
Un col·lectiu molts cops oblidat en els pressupostos són els joves. Ja hem fet referència
anteriorment a les subvencions a les empreses que contractin joves menors de 30 anys,
però en aquest cas volem aportar una nova proposta vinculada a la mobilitat i l’oci. Hem
proposat a l’equip de govern ampliar el conveni amb l’empresa d’autobusos per tal d’oferir
un bus nocturn pels caps de setmana. Tot i que està obert a tothom, és pensant en el
col·lectiu jove que surt de festa els caps de setmana i no tingui vehicle propi o bé que no
hagi de conduir, i pensat també en molts pares que fan “servei de taxi” en hores
intempestives. Tot i la bona predisposició del regidor Castillo, i que sabem que està
treballant per mancomunar aquest servei amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per tal que el
bus nocturn arribi fins a Mataró aquest estiu, fins dimecres passat hem estat lluitant perquè
almenys s’inclogués una partida en els pressupostos. Encara que aquesta partida fos amb
una quantitat simbòlica, per tal que el pressupost del 2017 reflectís aquest compromís de
l’equip de govern.
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Una altra mesura, que ja vam demanar l’any passat, és establir una jornada anual de neteja
dels boscos d’Arenys de Munt. El nostre grup municipal sempre hem estat sensibles al
respecte al medi ambient, no en va, vam presentar una moció per instal·lar punts de
recàrrega ràpida per vehicles elèctrics al municipi o vam proposar una taxa mediambiental
per netejar el sotabosc i evitar possibles incendis o la proliferació de plagues com
l’escarabat barrinador “tomicus”. És per això que creiem oportú instaurar una jornada anual
per conscienciar a la població: el civisme i el respecte al medi ambient.
Seguim amb les Entitats, que són l’ànima del nostre poble. Abans hem proposat un
programa per donar suport legal a les entitats del poble, però no només necessiten suport
legal. Aquestes entitats organitzen una gran varietat d’actes al municipi que donen vida al
poble. Però tots aquests actes, tot i l’aportació desinteressada de molts voluntaris, tenen un
cost i és de justícia que l’Ajuntament hi doni més suport econòmic. És cert que s’ha
augmentat alguna dotació via subvenció, però creiem que a part d’un major esforç, ens
molts casos cal un estudi individualitzat de cada cas via subvenció directa per tal de donar
estabilitat econòmica a l’entitat i evitar repetir procediments burocràtics sempre feixucs per
tothom. Ens referim a l’àmbit esportiu, cultura, festes, ensenyament, empresarial... Però en
aquest cas, sí que voldríem fer una menció especial a les entitats socials del poble, com
Càritas, Creu Roja o Voluntaris que fan una gran tasca i creiem que se’ls hi hauria de
reconèixer via conveni. Com sempre hem dit, mà estesa a les entitats socials del poble.
Volem col·laborar-hi, no fer-los la competència. Els pressupostos d’aquest any 2017,
contemplen augments de les subvencions via conveni o subvencions de concurrència
competitiva, però justament a les entitats de caire social no.
En definitiva, totes aquests propostes que demanàvem que s’incrementessin, les havíem
valorat en 185.000 euros que representava només el 2,13% del total del pressupost.
Finalment, només se’ns ha concedit 40.000 euros, que representa el 0,46% del total del
pressupost. Entenem que l’Ajuntament té uns compromisos adquirits en els pressupostos
d’imports importants com el cost de personal i que hi ha altres despeses, que són els
regidors que viuen el dia a dia i coneixen més a fons les necessitats de les seves regidories,
i que creiem que han d’actuar amb certa autonomia. És per tot això que només demanàvem
un 2,13% pel nostre sí. Lamentem que l’equip de govern no hagi valorat el nostre esforç per
arribar a un consens total en aquests pressupostos.
Tot i trobar correcte algunes de les propostes de l’equip de govern i que se’ns hagi tingut en
compte alguna de les nostres, ho considerem insuficient per poder donar-hi suport.
Tanmateix, valorem el canvi d’actitud de l’equip de govern i la predisposició per seguir
arribant a acords pels pressupostos del 2018 i en altres temes d’importància estratègica pel
futur del nostre poble. És per això que ens abstindrem.
Nosaltres no som l’oposició del govern ni l’oposició de l’oposició, com diria Sor Lucía Caram:
“som regidors de la construcció positiva”. En aquest sentit és irrellevant que estiguem a dins
o fora del govern, sigui on sigui seguirem treballant per un Arenys de Munt millor.”
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup municipal CUP, diu textualment: “Vot a favor.
Gràcies Sr. Alcalde. Bona nit a tothom.
Gràcies per l’exposició al regidor d’Economia i gràcies també per la seva exposició gràfica
que ho ha fet més amè.
Aquest dies, observant el procés de converses i negociacions, i perdoneu la obvietat, però
és així; ens vèiem amb la necessitat de dir que un pressupost no és una carta als reis, no
és només demanar què volem; un pressupost és sobretot explicar què necessitem, ens
sembla una diferència molt important, que cal posar per davant.
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A més de saber què i per què necessitem; cal fer comparatives, agafar perspectiva i cal fer
prediccions. Ens alegrem doncs que l’exposició que s’ha fet tingui aquest perspectiva d’on
venim i què projectem. Així ho ha enfocat el regidor que ho ha explicat.
Per entrar en matèria, a sumar a tot allò més bàsic que ja contemplava el pressupost, com a
necessitats més urgents, nosaltres, el grup municipal de la CUP, ja l’any passat, afegíem un
pla d’actuacions a 4 anys vista, a legislatura vista, vaja.
Faig un parèntesi aquí per recordar-li que nosaltres, ja l’any passat, vam presentar un pla
d’inversions i de demandes de 7 pàgines en què a més d’explicar peticions en concret,
indicàvem com s’havia de periodificar la dotació pressupostària, a mig, curt i llarg termini,
amb una explicació del objectius i, fins i tot, indicàvem quines despeses havien d’anar a
corrent i quines a inversió. Ho dic bàsicament per recordar-ho perquè ens ha agradat molt
l’exercici de perspectiva però, en tot cas, ens sembla que hi ha hagut poc exercici de
memòria.
El que presentàvem era el que podríem entendre com a les infraestructures més bàsiques
per a la vida al poble: demanàvem actuacions en matèria d’habitatge, en accessibilitat i en
llum i aigua. Necessitats bàsiques que creiem que cal vigilar de ben a prop i que són
projectes que comporten costos molt elevats.
Pel que fa a habitatge, l’objectiu és cobrir quantitativament i qualitativament, important, la
demanada d’aquest dret fonamental de les veïnes del poble i, en qualsevol cas, llavors
demanàvem conèixer a fons quines són les necessitats en habitatge digne, aleshores ho
desconeixíem.
Per això avui ens alegra que s’hagi realitzat l’inventari d’habitatges buits i que per a aquest
any es destinin 15.000€ per a serveis relacionats amb l’habitatge social; 25.000€ per a
subvencions a l’habitatge i una partida de 7.200€ per a subvencions al lloguer. Són 47.200€
per a contribuir a què ningú la llar li estigui costant la vida.
Ara bé, voldríem fer un toc d’alerta, però, ho poso com a toc d’alerta perquè realment no ho
sabem: si aquests diners de més, surten de l’apujada de l’IBI, cal tenir en compte que estem
afegint més necessitats d’ajuts a l’habitatge, per tant, realment no serien 47.200€ per la
situacions que contemplàvem al 2016; si no que caldria tenir en compte les persones que
ara s’ afegeixin per aquest apujada.
Pel que fa a accessibilitat, el que volem defensar és que el carrer sigui de les i per les
persones, de totes les persones independentment de la seva condició. Que els carrer sigui
per ser i per estar i no només per circular.
Creiem que aquest objectiu no s’aconsegueix estrictament amb diners: per això una pota és
la mobilitat i a més defensem dues coses més molt importants: que la riera sigui només per
a vianants, de dilluns a diumenge i que l’espai públic, el mobiliari i els equipaments siguin
accessibles per a tothom; per tant: compte amb voreres, escales i compte amb els ponts.
Veiem que l’any 2016 s’ha complert amb l’estudi sobre mobilitat; s’ha fet intents d’arranjar
camins, i s’han fet assajos sobre la circulació... bé, posem en valor que s’hagi intentat; però
estarà d’acord tothom que es necessita millor.
Per al 2017 volem que no se segueixi obviant que hi ha carrers perillosíssims sense vorera,
amb paviments aptes per a tot tipus de caigudes i sobretot, sobretot, tenim barris en avançat
estat d’abandonament. Perdoneu que no posem a tots els que s’ho mereixen a la llista; però
creiem que és just fer un menció a part pel barri de Sant Carles.
Som conscients que cal una molt gran inversió i que seria poc seriós dir que tot ha d’anar
per aquí i res per a la biblioteca o per al centre cívic o per a la pista o per al casal per a la
gent gran. Seria un error de matís populista en el que no volem caure. No, tot i que hi ha
prioritats; cal repartir; però és que per segon any consecutiu hem de tornar a tenir en compte
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que del 1.623.320,70€ que posen a inversions (cap. 6), 1.200.399,50€ se’ls endú la
urbanització superficial de la riera.
Amb la quarta part restant, què podem fer? segur que no dóna per eixamplar voreres,
repavimentar carrers o posar rampes. Menys sí a sobre afegim que hem de condicionar el
pont.
Continuem pensant que cal tenir un pla de millores en aquest aspectes i reservar per a cada
pressupost un percentatge de les inversions totals que es facin en funció del cost que es
prevegi per aquest pla. Creiem que en aquest sentit estaria molt bé impulsar aquest any un
“Pla director d’accessibilitat”. Un pla director en què no només hi tingui a dir alguna cosa els
polítics sinó sobretot la ciutadania que és qui té experiència en trepitjar els carrers i el
tècnics experts en aquests temes.
Es tractaria d’un pla director que pretengués eliminar barreres i fer vivible l’espai, és
augmentar les oportunitats de desenvolupament de les persones i la seva participació i
integració en la vida econòmica i social del poble.
Volem recordar que demanàvem també aleshores, l’any passat, i continuem fent-ho, que les
xarxes d’enllumenat i aigua es posessin dintre dels paràmetres legals de seguretat i qualitat.
D’acord, s’ha avançat força però aquí volem parar atenció en les inversions en la xarxa
d’aigua i relacionar-ho amb un problema que creiem que tenim en el tema dels
pressupostos: que no va només d’aprovar-los; que el més important és executar-los,
realitzar els compromisos, realment gastar el diners en el què hem dit que els gastaríem. I
aquí volem posar el nostre segon toc d’atenció:
Fa temps que diem que invertirem en el pla director de l’aigua i anem empenyent els
exercicis i GUSAM no veu l’ingrés. Llenço aquí una pregunta, els 50.000€ que diem que
posem per al 2017 són els mateixos que vam posar pel 2016? ... d’acord.
No s’hi val dir que ara GUSAM ja té múscul financer per avançar les inversions i que quan
l’ajuntament pugui ja li passarà. No s’hi val perquè hi ha dies que també diem que el múscul
financer és per millorar les condicions de la pròpia empresa, dotar-la d’instal·lacions i de
recursos per afrontar tots els encàrrecs.
No s’hi val que les obres per reparacions urgents es demorin fins al punt que ho hagi
d’avançar GUSAM.
Per això, pensem que a la llista de necessitats que té aquest poble cal afegir una que, des
de l’experiència, ara coneixem més: millora en la gestió. Entengui’s bé, tenim clar que la
relació entre diners en personal i nombre de projectes és gran; però l’eficiència no és només
això, es tracta d’acabar el que es comença; de respondre en temps i forma; de no acabar els
exercicis havent afegit 47.000€ per una col·lector d’aigües fecals i no havent pogut comprarlo.
Tinc alguns exemples més, ara m’estic referint al document de l’estat d’execució de 2016 i
també ho ha dit el regidor “algun dia haurem de parlar de com s’executen els pressupostos”
jo penso que és importantíssim parlar de com s’executen els pressupostos, perquè, per
exemple, el pressupost de 2016 va començar amb una previsió inicial de despeses de
8.244.000 € i es va modificar en 2M€, déu n’hi do la diferència... no li demanaré doncs que
em digui si les gràfiques que ens ha ensenyat s’han fet basant-se en les obligacions
reconegudes.
Alguns exemples sobre el tema de l’aigua, ja m’aclarirà si són informacions verídiques o si
després s’han fet modificacions, per exemple, el préstec d’aigua, vam començar l’exercici
que no hi posàvem res, vam afegir 150.000€ i hem acabat l’any que no s’ha executat res. Hi
ha diversos exemples, la llista és llarga...
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Per això, ens alegren, perquè això no sigui així, iniciatives com les places d’informàtic i
tècnic en comunicació; han estat demandes que han sorgit mentre hem estat a Govern. Són
places que alleugeriran l’àrea de serveis personals; la inversió en les video-actes, (deixi’m
puntualitzar que va ser una iniciativa promoguda per l’àrea de Secretaria) que alleugeriran
l’àrea de secretaria. I creiem que de retruc es veurà afavorida la part de transparència;
perquè efectivament, aquest sí que és un àmbit que, per descomptat, cal millorar també,
evident; però en el que no es tracta de posar més diners; sinó de posar ordre i atenció. De
fet, el web municipal és un reflex d’això.
Ens alegra que la comparació que podem fer amb altres pobles amb població similar al
nostre. Són dades de 2016 però el pressupost de 2017 el millora així que la comparativa és
bona. Respecte de Cervelló i Sentmenat, guanya de carrer en despeses destinades a
serveis públics bàsics, tot i que en despeses de personal i béns corrents i serveis és el
darrer.
En conclusió, creiem que tenim un pressupost possible, ben encaminat (ben encaminat pel
que podem fer) però on cal posar l’alerta és en com el realitzem; perquè si posem les coses
a la llista però no les fem, el resultat pot ser la desconfiança, la desconnexió i la desil·lusió.
Votarem a favor perquè volem veure com es millora.”
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, després de l’explicació inicial del regidor
d’Economia, vol agrair tota la seva dedicació. A continuació diu textualment: “El document
que avui es presenta és el resultat de plasmar en números i paraules, tota una sèrie
d’accions que s’han previst fer dins l’exercici 2017, i que són la conseqüència d’uns
d’objectius que ens hem marcat com Equip de Govern a dur a terme durant d’aquest any.
Uns objectius que s’han decidit des d’una visió global com Ajuntament, i que després s’han
anat concretant des de cada una de les grans àrees amb què vàrem organitzar l’Ajuntament:
les persones, l’espai públic, la promoció econòmica i la governança.
A més d’aquesta feina interna de l’Equip de Govern, també se segueixen fent passes
perquè els pressupostos siguin més participatius, i d’aquesta manera, els vilatans/es han
pogut fer propostes dels objectius que ells creien que s’haurien de potenciar i, per tant,
també estan reflectits en aquests pressupostos.
Algunes
d’aquestes
propostes
són:
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Abans d’entrar en el detall del pressupost, comentar que en termes generals, el document
que avui es presenta a Ple compleix amb les directrius que marca la Llei 2/2012 d’Estabilitat
Pressupostària i sostenibilitat financera:
El pressupost del 2016 era de: 8.244.000€
Es preveu pel 2017:
8.671.466€
Diferència: 427.276,58€, un increment del 5,51%
8.244.189,69

8.671.466,27

5,51%

427.276,58

Nosaltres entenem que el pressupost té com a prioritat "garantir els drets bàsics de les
persones i millorar l'espai urbà" .
L’Ajuntament ajuda a tots els vilatans i vilatanes per igual, aportant recursos per atendre les
persones que més pateixen. Ningú que necessiti i tingui dret a ajuda es quedarà sense.
Entenem també que és un pressupost realista, amb un marcat accent social, que garanteix
els serveis públics i garanteix compromisos com el de la urbanització superficial de la riera.
Per això, a l’apartat exclusiu per inversions, inversions de 1.623.000€, que està separat de la
despesa corrent, allà queden reflectides les opcions prioritàries o necessàries pel Govern:
Millorar serveis que se’ns ha dit per diversos canals que no són òptims.
En primer lloc:
Se’ns demana majoritàriament
L’OBRA D’URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA, RBLA. SANT MARTI amb un cost
de: 1.200.000€
Després accions a la via pública relacionades amb la neteja i la conservació de la mateixa.
Compra d’una màquina escombradora mitjançant un lísing.
Inversions a la via pública, per arranjar i pavimentar carrers.
Inversions en la xarxa de l’aigua.
Inversió en equipaments municipals esportius (tanques pista Sant Martí i eficiència
energètica del nou pavelló).
Inversions en l’enllumenat públic: 31.000€
Hi ha aspectes que s’ha hagut d’assumir el cost de la seva regularització, com per exemple,
l’AULA D’ADULTS que ara ja és Escola de formació d’Adults i això ens ha generat un cost
afegit de 119.000€ però creiem que hem passat d’estar en un estat completament anormal a
un estat normalitzat.
Així com la gestió de la ràdio, amb un cost elevat de 97.000€ però completament necessari
per normativa i assumible.
Creiem molt important destacar la menys dependència de les entitats bancàries, és a dir, la
reducció de les despeses financeres, i la solvència pel finançament dels serveis públics i les
ajudes a les famílies amb dificultats econòmiques.
També posaria en valor les subvencions en diversos àmbits:
Per exemple d’emprenedoria: passem de 2.500 a 7.500€ i segurament és insuficient però el
cas és que augmenta.
Així com 10.000€ per la modernització del teixit comercial.
En relació a Serveis Socials continua augmentant perquè creixen les necessitats i nous
projectes.
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
En concret, augmentem un 35%. Amb termes de xifres parlem de 254.200€, cal dir que
encara no és ni de lluny la regidoria amb més recursos, però també diré que ni entro, ni vull
entrar en cap competició, sinó exclusivament en cobrir necessitats bàsiques.
Malauradament i tal com ja vaig dir l’any passat, la realitat és que l’administració
supramunicipal sigui Generalitat o altres organismes fan retallades dels recursos, és a dir de
les subvencions, per exemple: per atendre l’RMI (Renda mínima d’Inserció), la Llei de
dependència, beques d’ensenyament, beques per a nois i noies amb dificultats
d’aprenentatge, beques de llibres, beques de menjador, etc.
També produeix efectes nocius la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local, l’anomenada LRSAL, que afecta directament els Serveis Socials Bàsics les
competències locals i que en el cas del nostre municipi sosté que no és competència pròpia.
No obstant això, des d’aquest govern d’esquerres, i remarco d’esquerres, intentem, en la
mesura de les nostres possibilitats poder compensar allò que hauríem de rebre des de
l’exterior. I tinguin per segur, que jo com a regidora m’adono que és insuficient.
Hem de 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.
Els socialistes reclamen als diferents governs 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.
Aquest ajuntament, mentrestant el sistema no canvia, assumeix ajudes, moltes ajudes que
es creuen necessàries: el no copagament del servei d’atenció domiciliaria de dependència,
les beques de menjador de les escoles, copagament del menjador social, ajuts escolars,
d’alimentació, d’habitatge, etc.
I espero que ningú s’espanti, així com m’agradaria que ningú hagués de rebre aquestes
ajudes.
L’any passat, quan estaven en aquesta mateixa situació de presentació del pressupost jo
deia:
“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 econòmica desfavorida i estudiar si és possible
també sobre Taxes i Impostos”.
Doncs mirin, ja les tenim, aprovades, consensuades i en breu convocades. És a dir que
complim amb la nostra paraula. Aquest Govern compleix.
Disposem de 25.000€ per aquest concepte. I espero que des del Govern i des de l’oposició
també se’ns ajudi a fer-ne difusió d’aquest ajut.
Una altra nova partida que haurem de gestionar serà la dels 5.000€ per la targeta del Bus
que corresponen al pressupost participatiu.
Hi ha aplicacions molt importants que es mantenen, com per exemple, els 20.000€ del Fons
Social, que ja està consolidat i ens dóna tranquil·litat davant de qualsevol contingència.
En termes d’habitatge social també s’ha augmentat la partida en 15.000€ + 7.200€ (22.200€)
per tal de subvencionar una part de la quota del lloguer i que aquesta sigui, entre d’altres,
una avantatge i una seguretat pel propietari que lloga el seu habitatge.
S’ha creat una nova línia de subvenció de 3.000€ per ajudes a la compra de llibres, aquesta
és una aportació feta pel regidor Sr. Jimenez i Sra. Esther Sánchez que agraeixo i que
espero que la conselleria d’Ensenyament per l’any vinent sigui més conscient de la realitat.
A aquests projectes o serveis correspon l’augment del pressupost de Serveis Socials.
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El nou sistema de l’administració per gestionar les ajudes fa que cada vegada sigui més
burocràtica, i ara, al problema de les necessitats reals s’afegeix la necessitat de personal per
realitzar la gestió, som conscients i tot i que en part s’augmenta en 10.000€ l’aplicació per
aquest concepte, creiem que en un futur haurem d’abordar-ho amb més amplitud.
En relació a Participació i Civisme s’augmenta en 2.000€ per campanyes de civisme, en
2000€ més per inversions en matèria de civisme (tenim intenció d’instal·lar uns pipi-cans) i
6.000€ pel multireferèndum.
Des del servei de Mediació s’està fent una òptima feina, ens ho demostra la progressió de la
demanda d’utilització del servei la qual cosa ens indica que funciona, com la creació del
servei de mediació a l’Institut Domènech Perramón, la celebració de dies especials
conscienciant-nos del reciclatge o de la necessitat de diàleg. Els debats de civisme, i la
recent creada Taula de la Convivència.
Per tot això, la Diputació de Barcelona, veient l’esforç i l’aposta que l’Ajuntament d’Arenys de
Munt està destinant a promoure la mediació com a mitjà de resolució de conflictes i per la
millora de la convivència, ja va considerar interessant signar conveni de subvenció amb
aquest Ajuntament, per tal de donar suport econòmic a la prestació del servei, un suport que
inicialment està previst únicament per Ajuntaments amb més de 15.000 habitants. En canvi,
aquest passat 2016 ens van atorgar una subvenció de 14.000€ que esperem continuï en el
2017, de fet ja ho tenim parlat i acordat.
En aquest sentit dir també que la Diputació assisteix Taula de la convivència com a prova
pilot en aquest municipi mostrant-nos el seu interès i possible exportació a altres municipis.
En definitiva, aquest projecte de pressupost que presentem des del Govern municipal per a
l´exercici 2017 pensem que és una prova d’allò que ens ha fet tornar a posar-nos d’acord a
les forces polítiques que actualment formen part d’aquest Govern en tres aspectes
principals:
- Gastar millor i de forma equilibrada.
- Pressupostos socialment més sensibles.
- Inversions necessàries a la via pública en general.
Moltes gràcies.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, en primer lloc, dóna les gràcies a totes les
persones que assisteixen avui al Ple. A continuació diu que aquest és un Ple molt important
per aquest poble, per saber quin poble volem, on anem i què volem fer com a poble. Abans
de fer la seva intervenció, diu que encara que la Justícia sigui lenta, avui s’ha demostrat que
la justícia és per tots iguals, sigui qui sigui. Després, parlant dels nostres pressupostos, que
és el que ens interessa en el nostre municipi, ja en el seu dia ja van encaminar aquestes
mesures de voler fer uns pressupostos i de fer unes propostes en què es beneficiés en
diversos àmbits i no només parlar de xifres amb les que els vilatans s’avorreixen. Des del
nostre grup municipal, vam acordar amb l’equip de govern diverses propostes en tema
d’ordenances i en fa memòria: en tema aigües pluvials per a l’any 2017, activar mesures
pal·liatives a l’elevat consum d’aigua i crear mecanismes per al reg i jardins privats amb
aigua no tractada per al consum, benefici en el cànon d’aigua per a les persones que
instal·lin mesures per recollida d’aigües pluvials, facilitar el finançament pels usuaris que
apostin per la recollida i reutilització d’aigües pluvials, a través de GUSAM. Bonificació de la
factura de l’aigua pel consum responsable, creació d’una comissió amb tots els grups
municipals per millorar i fer un seguiment de la implantació i desenvolupament del projecte,
donar publicitat del projecte a través de mitjans de comunicació, xarxes socials, premsa
escrita i la factura ordinària per arribar a tots els usuaris. Nosaltres vam fer molt d’incís i ho
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portaven reivindicant des del principi, des de l’any 2012 i 2013, aquestes mesures: per poder
aprofitar les aigües pluvials i així les cases, sobretot les urbanitzacions, que tenen aquest
problema d’abastament d’aigua a l’hora de repercutir-ho en la seva factura, doncs que els
beneficiés, sobretot, en aquest sentit. Nosaltres també portàvem una proposta que vam
acordar per millorar i augmentar la transparència cap als vilatans. Tota la informació i la
documentació referent als pressupostos han d’estar penjades al tauler d’edictes, al web
municipal, al detall, de manera didàctica i senzilla, amb la possibilitat de crear un arxiu pdf
descarregable. Garantir tenir accés a totes les instàncies que entren al registre i la
implantació d’un sistema en què tots els grups municipals hi puguin accedir, si ho sol·liciten i
puguin participar en la presa de decisions referents a les mateixes mitjançant el consens
polític. Garantir i materialitzar la política de publicitat de la forma com l’equip de govern
utilitza els recursos municipals per garantir amb transparència que s’està efectuant de forma
responsable i eficient. Amb aquest proposta va quedar molt clar que volien una partida en
l’any 2017 i que s’executés per donar total transparència. Diu que avui s’ha escoltat en el Ple
que es farà mitjançat una acta per facilitar el treball dels funcionaris i puguin ser més àgils.
Amb això no és suficient. Sé que s’està treballant amb aquesta situació d’impossibilitat per
donar aquests coneixements a la gent, als vilatans, però necessitem que arribi una mínima
partida pressupostària per veure-hi reflectida aquesta actuació. Sobre la proposta de millora
de l’escola d’adults, no només s’han de cobrir les necessitats actuals, sinó garantir un
sistema de millora en els beneficis que es pugui reconvertir en una millora educativa i
d’oferta dels cursos per arribar a un ventall més ampli de població. Instaurar un sistema de
finançament mensual flexible, ja que no tothom disposa d’una economia estable per poder
garantir l’accés a cursos formatius. Referent al sistema de bonificacions, també vam fer
diverses al·legacions. Afegir la reducció d’un mínim de tant per cent per persones amb
minusvalia del 66 a què estigués al 33 %. I també bonificacions als seus familiars. Establir
una escala de major a menor beneficis en bonificacions en funció de la situació laboral i
personal de l’usuari. I bonificacions pels aturats de llarga duració pel que fa als cursos no
subvencionats. Crear un organigrama d’equilibri financer per reduir el dèficit progressiu del
servei d’escola d’adults i adoptar les mesures que escaiguin. Aquesta proposta també s’està
duent a terme, el que no hem vist reflectit és cap partida pressupostària amb un valor de
futur per saber més o menys de quin mal hem de morir. Simplement és dir, és agafar
aquesta partida i dir: partim d’aquest pressupost i nosaltres creiem que aquest valor ens
podria anar bé per poder suplir aquestes deficiències pressupostàries. Sobre la recollida
pilot de la brossa, nosaltres volíem fer una prova pilot en la qual la recollida de la brossa fos
amb contenidors tal i com s’està fent en molts municipis. És molt més còmode i el poble no
queda fet un nyap, no queden els carrers bruts, amb restes de deixalles durant el matí
següent. També vam mirar, de cara a mesures socials, com que diuen que els de dretes
som antisocials, les propostes que acabo de dir totes són referents a mesures socials. Però
aquí es postula d’una manera i has de quedar-te com et titllen. També restablir la targeta
social del servei d’autobús de línia regular d’Arenys de Munt a Arenys de Mar per a majors
de 65 anys i, sobretot, amb un títol personal identificable i amb un control de l’administració
atorgat sobre el seu ús. També, que avui s’ha anomenat per la regidora Sra. Àngels Castillo,
la millora relativa als animals domèstics, que li agraeix que hagi comentat, en la quantitat de
propostes que portava per les ordenances, així com amb les propostes que va presentar en
el pressupost municipal que a continuació també llegirà i explicarà. Sobretot la millora i
l’estat d’implantació dels pipi-can en tot el terme municipal, en perfectes condicions i amb
estructures alçades pertinents perquè garanteixin, sobretot, la seguretat del recinte i amb
estructures d’Agiliti perquè els gossos puguin, dins del recinte, cobrir les seves necessitats i
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així evitar que els veïns hagin d’anar als boscos. Volíem dir amb aquesta proposta, com hem
presentat en altres plens, proposta rere proposta, ubicar-ho en tres llocs: un era, al principi,
tocant al pavelló vell, al principi de l’Av. St. Jordi, allà hi ha un parc on es podria fer un pipican, amb unes mides que afavoreixen per això; un altres seria a la part del Bellsolell, i l’altre
on està Can Jalpí. Per tant, serien tres zones que habilitarien diferents punts del municipi. A
continuació diu que parlarà uns minuts de com hem encarat el pressupost com a grup
municipal. El grup municipal del Partit Popular vol que s’estabilitzi la brigada, i en diverses
reunions, la posició del govern hi és. Una possibilitat es donaria en el cas d’una gestió
directa, en el cas que la neteja no funcionés. Van parlar amb el Sr. Àngel Castillo i Vallcorba.
Diu que va acceptar la seva iniciativa, la seva intenció de bona voluntat. Els que demanen
que estigui extern la brigada, creu que això no impossibilita aquestes inversions que fem de
maquinària, que hem portat una continuïtat durant tots aquests anys. Li sembla que, des de
què és regidor, ha parlat del mal sistema que s’ha portat, aquí, de neteja. Ell no dóna la
culpa a la gent que està treballant a la brigada, sinó al sistema tal i com s’ha aplicat de
neteja. I també les impossibilitats que s’han donat en el municipi, donat que tampoc s’han
pal·liat les mesures d’incivisme que s’han portat a terme en aquest sentit. S’han fet moltes
campanyes per humanitzar una mica aquestes poques persones incíviques i quan nosaltres
reclamàvem i demanàvem que s’actués amb contundència perquè aquests diners i aquestes
actuacions i veient el poble tant brut, això ho paguem tots. No ho paguen uns quants.
Nosaltres demanàvem que aquest any 2017, ja des de l’inici, es tingués aquesta actuació,
fos de caràcter extern. Ja es van comprometre des de l’equip de govern que tractaríem
aquest tema, sobretot amb una independència d’objectius i a assolir. Suposo que aquests
objectius a assolir, li donaran un resum i veu que hi ha una millora paulatina, no
excessivament rellevant. Poc a poc. Diu que és regidor des de fa sis anys i porta, amb
aquest poc a poc, sis anys. Hi ha passat diferents governs d’esquerres. Diu que hi ha
partides que ells, partides que encara que siguin minses, com per exemple, l’AMI, troben
absurd que s’hi destinin 800 €. Tampoc saben realment els resultats que es treuen
d’aquesta associació i aquest 800 €, potser considera que per ells són pocs diners, però es
podrien dedicar a diferents entitats o a prioritats que per l’equip de govern no són realment
especials. També aquí podria comentar el tema de Sta. Florentina, que també incorpora uns
diners que ell destinaria a Serveis Socials i no a Sta. Florentina. Ho troba més rellevant, més
adequat i més urgent. Però és qüestió de prioritats. També el pressupost participatiu, el
repartiria en diferents àmbits. Per exemple, amb joventut, que té una incorporació en el tema
pressupostari molt minsa i també en el tema de festes. Des de l’entrada d’aquest govern
d’esquerres, progressista, sembla que aquest caire d’entitat no els repercuteix o que no és
suficient dotar a les entitats perquè puguin millorar el caire festivitat del nostre poble.
Repercutiria favorablement en totes les entitats. Parlem també, de subvencions i benestar
social, el nostre grup entén que el que reflexa el pressupost i l’increment que es destina
suposa que no és el desitjat per la regidora. Ha d’arribar per totes les regidories, en som
conscients. Nosaltres volem que es garanteixi la comunicació entre administracions. El que
sí li demanem a la regidora Sra. Castillo uns documents on es reflectís quina comunicació hi
ha entre administracions per saber que aquestes ajudes arriben a les persones adequades,
en el moment adequat i de forma adequada i és el que demanen des del seu grup. Creu que
amb la bona fe que sempre precedeix a la Sra. Castillo, creu que també ho rebrà i que se li
donarà tota la informació.
Ells tenen molt clara que una de les prioritats de poble, que s’ha de fer, que ja es dur a
terme en diferents països i en altres llocs d’Espanya, és el tema de conciliació familiar i
laboral. Com es fa? Quina és la proposta adequada i exacta per arribar a bon port? La
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
proposta es fa amb una bona comunicació que ara el Govern amb el petit comerç no l’ha
tingut, com per exemple, l’ABIC, la direcció de l’ABIC ja no existeix, això dificulta aquesta
sintonia, aquesta armonia entre teixit comercial i ajuntament, així com el teixit empresarial i
l’ajuntament. Sí que s’han fet avanços, amb l’equip de govern, amb el teixit empresarial,
algunes passes en positiu, després de tres anys i escacs que estan governant, que ja tocava
fer aquestes passes i arribar a aquesta bona entesa i sintonia amb els empresaris i són els
principals que tenen que arribar a un acord, per portar aquestes subvencions o aquestes
ajudes o aquests convenis entre l’àmbit privat i públic fer aquesta concessió laboral. Com es
fa això? Diu que hi ha un espai, que és l’escola bressol, que és pot donar molt més ús i es
pot donar una explotació molt més alta. Si s’utilitza molt més, no té perquè recaptar més,
però sí, almenys, amortitzar una mica els costos que té per l’ajuntament. En aquest sentit,
nosaltres fèiem aquesta proposta social i també, perquè d’una vegada per totes, es conciliï
l’àmbit laboral i l’àmbit familiar. Perquè per moltes famílies és complicat, perquè no tenen
ningú amb qui deixar els seus fills. Tenen que pagar una mainadera, és complicat. Aquest
conveni regularia tot això: com es fa, quins procediments hi ha, on poden adreçar-se.
Aquests empresaris podrien adaptar-se i tenir aquests avantatges, perquè no, pels seus
treballadors, que molts cops estan limitats per tema horaris i per poder conciliar la seva vida
familiar.
Tampoc han vist cap partida pressupostària en el tema de propostes d’aparcament. Ells
volien que s’asfaltés la part de dalt del pavelló vell, per part d’una empresa privada o una
empresa pública, nosaltres optaríem per un mixte, per fer una inversió i treure un rendiment
per tal que els vilatans d’Arenys de Munt tinguessin un aparcament gratuït i que la gent que
vingués de fora hagués de pagar. Pagar per treure’n un rendiment i poder fer el
manteniment de tota la zona. I fer inversions en el pavelló que tant necessitem per les
nostres entitats esportives. També vam dir que nosaltres som pro no tenir aparcament,
perquè sí que volem aparcament, com ja es deuen haver donat compte, que la gent va a
grans superfícies amb facilitat per aparcar i poder anar tranquils a fer la seva compra.
Vostès això no ho contemplen. El que veu aquí és més peatonal i de cara a la galeria i
suposa que ho veuen així i és totalment lícit, per això han tingut el recolzament que han
tingut, ho troba correcte, però per ells aquest àmbit també demanen per la gent que no els
han votat i que també estan d’acord amb l’àmbit aquest dels aparcaments: de la zona de
Joan XXIII, treure aparcaments de la riera i passar-los en semi bateria en tot aquell carrer.
Ara els tenim en línia, guanyaríem més que el doble d’aparcaments de vehicles. També
facilitaria l’entrada i sortida de vehicles. Si s’hi ha fixat, també es veuen maniobres poc
segures, molts cops en aquesta zona, amb continus accidents. Bé, el nostre grup del PP
volem fer menció a totes aquestes mesures i propostes i partides que volíem que quedés
reflectit, sé que hi ha mesures i propostes que hem parlat i que són voluntat política, però no
només són voluntat política, també hi ha mesures que es poden fer amb un mínim de partida
pressupostària per executar-les, per exemple, la targeta per la gent gran i jubilats, que es
facilités aquest mitjà de transport, per ells, ja que no es vol fer una intervenció a l’Esplai de
Jubilats, tampoc al mercat municipal perquè sigui un lloc exclusiu per la nostra gent gran,
creu que es podia haver fet una partida mínima per la nostra gent gran. Això queda en l’aire.
Nosaltres creu que han parlat llarg i estès aquests aspectes. Esperen una resposta. Moltes
gràcies.
El Sr. Alcalde li demana al regidor Sr. Planas si vol manifestar el seu sentit del vot.
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El Sr. Planas diu que ha comentat que el seu vot dependrà de les respostes que doni el Sr.
Sánchez. I que el problema que té el Sr. Alcalde és que el sent però no l’escolta.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Estem davant de l'aprovació del
Pressupost per a l'any 2017.
Un pressupost que té un total, per l'Ajuntament, de 8.671.540,32 euros, dels quals
1.623.320,70 euros són per inversions. Per a l'empresa municipal GUSAM és de
1.804.541,10 euros. El que ens dóna un pressupost total pel 2017 de 10.476.081,42 euros.
Aquí el regidor Sànchez, quan ha llegit el Pressupost, ha llegit el Pressupost consolidat, que
és el Pressupost al qual se li resten totes les operacions internes, que són 642.234,90 euros.
Ho dic perquè quan ha ensenyat el gràfic hi havia una petita diferència, imagino que són
aquestes coses que s’han d’anar millorant, perquè posava que el pressupost per
l’Ajuntament era de 8,6 milions, per GUSAM 1,8 milions, total 9,8 milions i, si fas la suma,
veus que el total és 10,4 milions. Si li restem la part interna aleshores si que ens dóna 9,8
milions.
I també volia fer incidència en el fet que estem parlant del Pressupost Inicial, quan es
presenti el tancament del Compte General podrem fer l'anàlisi del total del pressupost
executat i aquest anàlisi és un anàlisi que alguna vegada nosaltres l’hem fet. I ho dic perquè
potser haurem de fer pedagogia perquè quan l’hem fet no tothom ens ha mirat amb gaire
bona cara, perquè tothom es pensa que és un tràmit purament administratiu, que s’ha
d’aixecar la mà sense dir res. I quan nosaltres hem fet aquest anàlisi no ha agradat gaire.
Ara algú ho demana. Pensem que s’haurà de fer pedagogia perquè aquest anàlisi s’ha de
fer.
Per l’exercici passat el pressupost era de 9.760.395,89 euros. 715.686 euros més.
I les inversions previstes s’han incrementat en 171.793,38 euros, passant del 1.451.527,42
euros de l’any anterior al 1.623.320,70 euros actuals.
Nosaltres farem una intervenció centrada en els aspectes positius que ens uneixen d'aquest
Pressupost més que no pas en altres aspectes.
El primer que destacarem és que, malgrat que el Pressupost es presenta fora de termini per
la seva aprovació i que el primer esborrany, per negociar-lo amb els grups polítics de
l’oposició, ens va arriba el 9 de gener, volem fer una valoració positiva de la voluntat que ha
existit per negociar-lo i que, fins i tot, s’hagi endarrerit una setmana més perquè poguessin
ser presents en aquest Ple Extraordinari totes les formacions polítiques del consistori. Tot i
que a la proposta diu que s’ha d’aprovar abans del 31-12-2016. Sense aquesta voluntat
d’entesa i d’arribar a acords, ara estaríem fent una lectura totalment diferent per aquest
endarreriment.
Per tant, allò que es podria considerar com un aspecte negatiu, l’endarreriment de
l’aprovació del Pressupost, es pot convertir en un aspecte positiu gràcies a la voluntat de
diàleg, a la voluntat negociadora i gràcies a la voluntat d’arribar a acords amb totes les
formacions polítiques. Això vol dir que ens podem entendre, fins i tot en una qüestió tant
rellevant com és el termini d’aprovació dels pressupostos.
Gràcies a aquestes voluntats, nosaltres, hem pogut fer propostes i s’han incorporat al
pressupost. Fet que ens satisfà i fet que evidencia que tothom, des de la seva pròpia visió
de com s’ha de fer poble, suma per aconseguir millorar Arenys de Munt en la seva globalitat.
I, tot i fer, ara, aquesta lectura positiva sobre el pressupost, no podem deixar de banda que
hem de continuar treballant per continuar aconseguint acords i propostes acordades, perquè
millori, en el seu conjunt, el funcionament del consistori amb les visions de tots els regidors
que han estat votats pels veïns d’Arenys de Munt.
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Una proposta de millora que, pensem, s’hauria de dur a terme i que ajudaria força a les
entitats del poble és que les bases per l’atorgament de subvencions per entitats i
associacions s’hauria de presentar per la seva aprovació juntament amb el Pressupost, per
tal que comencin a ser efectives al mateix temps que el pressupost i es pugui millorar la
gestió de les entitats i associacions del poble, perquè puguin organitzar-se i prioritzar quines
actuacions volen fer durant aquest exercici en base a aquestes subvencions.
En el Pressupost de l’exercici passat vam comentar que faltava crear la Comissió de
Seguiment del servei de l'Escola Bressol i la nostra petició era que estigués creada per
aquest Pressupost, però no l’hem sabut trobar. Demanàvem que quan es creés hi poguessin
participar els pares i mares a través o de l'AMPA o d'algun representant que reculli i canalitzi
les seves opinions i decisions. En el cas que no s’hagi creat, la nostra petició la continuem
mantenint.
També pensem que ara, amb la incorporació del servei de l’Aula de Formació per Adults a
GUSAM, també s’haurà de crear una Comissió de Seguiment per aquest servei. En el cas
que sigui així, que s’hagi de crear, pensem que seria important que pel proper exercici la
tinguéssim creada.
I parlant de GUSAM valorem molt positivament que se li estiguin adjudicant nous serveis,
que el seu pressupost continuï creixent, ha passat de 1.516.206,20 euros a 1.804.541,10
euros, 288.000.euros més, que s’estiguin consolidant tots els serveis que actualment realitza
i que s’estigui plantejant adjudicar-li nous serveis, com pot ser la Ràdio Municipal, o com, en
un futur, podria ser interessant adjudicar-li la gestió del cementiri, podria implicar millores en
la gestió d’aquest servei i optimització de tasques administratives pel consistori.
Actualment aquesta consolidació de GUSAM fa que doni beneficis i que l’Ajuntament no li
hagi de donar cap subvenció pel seu manteniment, això diu la memòria d’Alcaldia.
Nosaltres sempre hem cregut amb la viabilitat de GUSAM i sempre hem pensat que podia
ser un bon instrument al servei del poble d’Arenys de Munt i que, gràcies a aquesta gestió
directa, es podien resoldre molts problemes dels serveis que ha de prestar l’Ajuntament,
millorant-los i reduint els seus costos, fet que beneficia directament a tots els vilatans
d’Arenys de Munt. No podem oblidar que la primera empenta important de GUSAM va ser
quan nosaltres vam ser al Govern i que veníem d’una empresa deficitària en què
l’Ajuntament li havia d’aportar 175.000 euros anuals.
La consolidació de GUSAM la veiem bé i que, des de les formacions polítiques que formen
aquest govern i que sempre havien estat molt crítics amb la important aposta que vam
començar a fer nosaltres per GUSAM, que ara s’aposti pel seu creixement amb la
construcció d’un nou edifici amb finançament propi per donar més serveis, previst pel 2018,
la trobem magnífica.
Tot i així, hem de dir que pensem que les inversions per la millora de la Xarxa d’aigua, per
donar compliment al Pla director de l’aigua, han de ser inversions que s’han de realitzar des
de l’Ajuntament, ja que la xarxa d’aigua és de l’Ajuntament. No trobem encertat que aquesta
millora es faci via préstec de l’Ajuntament cap a GUSAM, perquè estarem imputant una
càrrega econòmica de gestió innecessària per GUSAM. La millora de la xarxa d’aigua és
responsabilitat de l’Ajuntament. Des de l’Ajuntament hem de ser garants de la millora del
rendiment d’aquesta xarxa millorant la seva eficiència, per poder, en un futur, beneficiar als
vilatans, revertint la mala gestió i la mala situació en què la va deixar SOREA, amb
col·laboració d’anteriors responsables polítics.
Una incompetència de SOREA que era interessada per guanyar ells més diners a costa de
les famílies d’Arenys de Munt.
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De les empreses privades no podem esperar gaire cosa més, que enganys, mala gestió
intencionada i frau als usuaris per incrementar desmesuradament els seus beneficis. Una
mala praxis que no és exclusiva de SOREA, sinó que ho és de la immensa majoria
d’empreses privades que gestionen serveis públics.
Però respecte a la possibilitat, plantejada a la memòria d’alcaldia, de no descartar que
aquest préstec de 50.000 euros no s’hagi de tornar per part de GUSAM a l’Ajuntament, sinó
que s’acabi convertint en un augment de capital de l’empresa per enfortir-lo, no ho veiem
clar. Pensem que el capital de GUSAM és prou fort, que no fa falta enfortir-lo més, ara és
d’1.852.914 euros, que s’ha fet tot ell amb aportacions municipals, com no pot ser de cap
altra manera. Per tant, les inversions a la millora de la xarxa d’aigua s’han de fer a càrrec del
pressupost d’inversions de l’Ajuntament i no hauríem de fer aportacions o subvencions a
l’empresa fent-les passar per préstecs.
La gestió de GUSAM ha de ser neta sense subvencions encobertes.
D'aquest pressupost se'n poden destacar algunes coses:
Primer plantejarem un dubte que tenim. Veiem que a la plantilla es preveu la figura d’un
‘directiu local’, amb un cost previst de 32.826,25 euros, i al mateix temps també es preveu
un ‘càrrec electe amb dedicació parcial’, amb un cost previst de 42.210 euros. Aquesta
figura del càrrec electe al document ‘plantilla’ apareix amb dedicació parcial, però al
document ’Annex de personal’ apareix amb dedicació del 100%. Potser es tracta d’una
dedicació parcial però 100%. Nou concepte de treballador públic que s’ha inventat a
l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Respecte a aquests dos llocs de treball voldríem que ens aclarissin com es preveuen cobrir.
De tots és conegut que a l’Ajuntament tenim un càrrec electe amb dedicació i sabem qui
l’ocupa, però la figura del ‘Directiu local’ la desconeixíem. Se sap qui l’ocuparà? Ja està
realitzant aquesta tasca? I ho diem perquè al document ‘Plantilla’ apareix com una plaça
ocupada. Agrairíem si ens poguessin informar.
Veiem que el deute continua reduint-se i que a final del 2017 hauríem d’estar al voltant dels
3.100.000 d’euros de deute. Quina diferència respecte als 6.000.000 euros que vam trobar
quan nosaltres vam arribar al govern! A banda del deute a proveïdors que era d’1.800.000
euros. O sigui que si sumem els 6.000.000 més el 1.800.000 euros ens vam trobar amb
teníem un deute de 7.800.000 euros i a més sense Pressupost aprovat. Quan ja érem al
juliol del 2011 perquè l’anterior govern no l’havia fet. I en aquest sentit, el fet que vostès
hagin rebut un Ajuntament amb un deute de 4,02 milions, vol dir l’esforç que nosaltres vam
haver de fer en dos anys per reduir dels 7,8 milions a 4,02 milions i sanejar l’Ajuntament, és
un esforç importantíssim. Per tant, ens hem de felicitar, perquè reduir el deute és essencial
per fer una bona gestió global a l’Ajuntament.
I, a l’analitzar l’estat del deute, ens ha sobtat veure que dels 27 préstecs pendents de
liquidar, només 1 es va formalitzar mentre nosaltres vam estar governant. 18 es van
formalitzar abans que nosaltres entréssim al Govern i 8 s’han formalitzat després del nostre
Govern. Com veuran encara hi havia dades per poder analitzar, vostès han donat molts
números però encara n’hi havia uns quants, sort que no els ha donat tots. D’aquests
3.100.000 d’euros de deute que quedaran pendents a final del 2017, 34.515,99 euros, i
repeteixo la xifra només 34.515,99 euros, corresponen a préstecs que nosaltres vam
demanar, 1.287.773 euros corresponent a préstecs anteriors al 2011 i 1.774,070 euros
corresponen a préstecs formalitzats, o que es formalitzaran, després del nostre govern.
Només 34.515,99 euros corresponen a préstecs formalitzats per nosaltres. Vostè que ara
estan fent la gestió econòmica, haurien d’estar agraïts a què nosaltres féssim una gestió del
deute molt responsable. I aquest anàlisis del deute evidencia que la pitjor fase de la crisi la
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vam haver d’assumir nosaltres i aquesta fase va ser aprofitada per conxorxar una moció de
censura. I això sempre ho recordarem.
Endeutar-se és un problema, és un greu problema, perquè sempre acaba beneficiant als
més rics, als més poderosos, a les grans empreses i sempre l’acaben pagant els mateixos,
les classes populars. L’endeutament és una forma clara de desviar diners de les classes
populars, via impostos, cap a les classes dominants, via realització de grans obres.
Sense oblidar que l’endeutament interessa a les entitats financeres, ja que les enriqueix
perquè sempre cobren per deixar-nos diners. Quan haurem pagat als bancs per tots els
préstecs que s’han sol·licitat? Quantes inversions es podien haver fet amb aquests diners
per donar serveis als nostres veïns, en comptes de donar-ho als bancs?
Parlant del deute volem fer una reflexió. L’administració pública s’endeuta perquè ho
necessita per donar uns equipaments o infraestructures als ciutadans, que per la seva
magnitud no es poden pagar en una anualitat. I la capacitat de retorn del deute de
l’administració pública dependrà de la capacitat de generar ingressos, fonamentalment, via
impostos.
Nosaltres entenem que els ajuntaments només s’haurien d’endeutar a curt termini, com a
màxim dos anys, per fer inversions molt concretes i sense acumular endeutaments per
diferents inversions. Per què aquesta opinió? Aquest any l’Ajuntament d’Arenys de Munt
haurà de pagar 711.826,30 euros de préstecs, però al 2010 es van haver de pagar
1.043.000 euros, dels quals 120.000 euros eren interessos. Si no tinguéssim aquest deute, i
el pagament de les seves quotes, tindríem 711.826,30 euros per fer inversions. Sense
deute, amb un estalvi de 2 anys, tindríem més d’1.500.000.00 euros, més un endeutament
d’un altre 1.500.000,00 euros, que seria la capacitat de retorn que tindríem pels dos anys
següents, podríem arribar a fer inversions concretes per 3.000.000 euros en un període de 4
anys. 3.000.000, o més amb recursos propis més possibles subvencions, en 4 anys donen
per fer moltes coses.
Per què aquesta temporalitat de 4 anys, 2 d’estalvi més 2 de préstec? Perquè és el termini
d’un mandat i, conseqüentment, amb un canvi de mandat, els nous responsables polítics,
triats pel poble, podrien portar a terme les inversions que ells prioritzessin, però en el seu
període de 4 anys i sense traspassar l’endeutament als gestors que vinguin en un futur. A
Arenys de Munt, a hores d’ara, encara s’estan pagant préstecs del 2002 i les polítiques que
van decidir els polítics que van entrar al govern al 1999. En 18 anys han passat moltes
coses i la societat ha canviat molt.
Una nova reflexió que hauríem de fer-nos: els pobles més endeutats són els que tenen més
població. Per un motiu molt concret: a més població, més demanda de serveis i més
necessitats d’inversió que, molt sovint, no van acompanyades del necessari increment
efectiu d’ingressos –encara que molts s’ho pensin–.
Per contra, en termes generals, els pobles amb menys població, són els menys endeutats i
els més rics, perquè poden destinar els hipotètics interessos bancaris a millorar els seus
pobles, a part que, al tenir una població més estable sense increments sobtats, poden
planificar molt millor les seves actuacions polítiques i les seves inversions. Els pobles petits
s’anticipen al problema en comptes d’anar corrent darrere d’ell, com fan els pobles més
grans.
Respecte al Capítol de despeses de Personal, dir que el seu total és de 2.636.463,34 euros,
amb un increment del 3,70% respecte a l’any passat. Aquesta xifra de despesa de personal
representa un 25,20% del conjunt dels recursos ordinaris de l'ajuntament, amb una rebaixa
percentual respecte a la globalitat del Pressupost anterior de, gairebé, un 12%. L’any
anterior era del 37%.
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Nosaltres sempre hem argumentat que el percentatge de despesa de personal no hauria de
ser superior al 30% dels recursos ordinaris i en aquest any es compleix amb escreix. Tot i
que hem de dir que s’ha produït aquesta reducció perquè hi ha previst com a inversió l’obra
de la Riera, d’un 1.200.399,50 euros, que ha incrementat el volum global del Pressupost.
Deixant de banda aquesta inversió, el percentatge seria del 28,48%. I això vol dir que ha
millorat l'eficiència en la gestió global del pressupost, fet del qual ens alegrem perquè en
l’anterior pressupost vam demanar aquesta rebaixa, malgrat que hagi implicat una pujada de
l’IBI.
Centrant-nos més en les nostres propostes i en els acords que hem arribat en aquest
pressupost, hem de dir que ja vam donar tot un seguit d’idees i de línies d’actuació per
aquest pressupost en la negociació de les ordenances fiscals, a l’octubre passat,
especialment per l’acceptació de la pujada d’IBI. La pujada d’impostos directes ha significat
un increment de recaptació de gairebé 400.000 euros.
Aquestes idees i línies d’actuació que vam proposar per al Pressupost eren en noves
subvencions o increments en algunes aplicacions ja existents, fonamentalment vinculades a
les problemàtiques socials que pateixen famílies i veïns d’Arenys de Munt:
Demanàvem:
 Una nova subvenció per a pagar el 50% de l'IBI a famílies amb pocs recursos.
 Una nova subvenció pel lloguer d'habitatge amb caràcter social.
 Una nova subvenció per comprar llibres als nens.
 Una nova subvenció per la utilització de l'Escola Bressol per famílies amb pocs
recursos.
 Una nova subvenció per reforç escolar.
 Un increment per la compra d'aliments pel Banc Aliments.
 Un increment per l'atenció a persones amb situació de dependència.
 Un increment d'ajuda per als menús del menjador social, possibilitant rebaixar el preu
del menú a 1 euro.
 Un increment de subvenció per als menús dels menjadors escolars.
 Un increment pels ajuts de fons social.
Totes aquestes subvencions i ajudes s’haurien d’aplicar amb criteris de renda, utilitzant els
càlculs i barems establerts en el Reglament municipal de prestacions econòmiques de
caràcter social que vam aprovar en un Ple.
També demanàvem que es prioritzés, en el repartiment de l’increment de recaptació per la
pujada de l’IBI, les aplicacions de: neteja, civisme, participació ciutadana, transparència,
ajudes al comerç, subvenció a entitats i transport públic. Deixant a criteri del Govern com
repartir aquests increments a partir de les necessitats que el Govern viu en la gestió del dia
a dia.
Desprès de la primera trobada que vam tenir per concretar els temes del Pressupost, en
data 23 de gener, amb el regidor Sànchez –per cert, una trobada força positiva i força
productiva al nostre entendre, en la que vam poder contrastar els motius de les nostres
peticions i es va evidenciar una entesa i una certa confluència de preocupacions en
problemàtiques concretes del poble–, ens va comentar que:
 De la subvenció per a pagar el 50% de l'IBI a famílies amb pocs recursos, que
apareix en el Pressupost en l’aplicació ‘SUBVENCIONS HABITATGE DE FAMÍLIES
AMB DIFICULTATS’, s’hi destinarien 22.500 euros.
 De la subvenció pel lloguer d'habitatge amb caràcter social no hi havia prevista cap
aplicació, malgrat que hi havia la voluntat que per propers exercicis d’introduir-la, que
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s’hauria de realitzar un treball previ per desenvolupar un reglament que la regulés i
que comptava amb la nostra col·laboració, fet que vam acceptar.
 De la subvenció per comprar llibres per nens no hi havia prevista cap aplicació.
 De la subvenció per la utilització de l'Escola Bressol tampoc hi havia prevista cap
aplicació.
 De la subvenció per reforç escolar, ja tenien prevista la nova aplicació ‘SERVEIS DE
LOGOPÈDIA, PSICOLOGIA I EXTRAESCOLARS A INFANTS’ destinant-hi 5.000
euros, en la que també s’hauria de fer un treball per regular-la i que comptava amb la
nostra col·laboració.
 De l’increment per la compra d'aliments pel Banc Aliments, no hi hauria increment,
serà la mateixa xifra que el Pressupost anterior.
 De l’increment per l'atenció a persones amb situació de dependència serà la mateixa
que l’any anterior.
 De l’increment d'ajuda per als menús menjadors social, rebaixant el preu del menú a
1 euros, ens va comentar que actualment era igual, però que es podria estudiar
aquesta rebaixa i que ho aniríem treballant més endavant.
 De l’increment de subvenció per als menús dels menjadors escolars, l’aplicació seria
la mateixa i igual que de l’increment dels ajuts de fons social, malgrat que l’aplicació
dels serveis integrals de Benestar social tindria un increment de 5.000 euros.
També ens va comentar que es manté l’aplicació de FONS PER AJUTS A FAMÍLIES PER
COLÒNIES NENS en 1.000 euros, una proposta que vam presentar en l’exercici passat al
procés participatiu del pressupost, que va ser votada, i que ara, des del Govern,
consideraven que s’havia de mantenir, tot i reduint-la, ja que van copsar que era una
necessitat per algunes famílies.
De la resta d’aplicacions:
En neteja: hi ha un increment de 9.000 euros en l’aplicació del Leasing per la nova màquina
d’escombrar, arribant fins als 30.000 euros, però la prioritat del Govern es fonamenta en
l’increment de les inversions a la via pública, passant dels 10.000 euros fins als 45.000
actuals i també la millora de la xarxa d’aigua en què es mantenen els 50.000 euros, aquesta
era una petició que vam realitzar en l’anterior pressupost, tot i que en aquest no ho
demanàvem i aquests 50.000 euros estan en forma de préstec a GUSAM.
En civisme: s’incrementa l’aplicació respecte a l’anterior pressupost en 2.500 euros, arribant
fins a 7.637, per realitzar una campanya per millorar la recollida selectiva, tot i que nosaltres
volíem fer incidència en realitzar alguna actuació per resoldre la problemàtica de l'excés
d’excrements dels gossos al carrer.
En participació ciutadana: es preveia la mateixa quantitat que el pressupost anterior, 6.500
euros, dels quals 5.000 són per realitzar el multireferèndum.
En transparència: no hi havia res previst més enllà que anar actualitzant la pàgina web i el
que ja es va fent.
En ajudes al comerç: hi ha prevista la mateixa quantitat que l’any anterior de subvenció per
l’ABIC, 2.500 euros. Es preveu un increment de 2.000 euros en l’aplicació d’Accions per
dinamització del comerç, arribant fins als 11.500 euros. Com a producte del procés
participatiu, es preveu 5.000 euros pel foment de l’ocupació de locals buits. En projectes de
dinamització comercial es mantenen els 5.000 euros de l’exercici anterior. La subvenció pel
concurs d’emprenedoria s’incrementa en 5.000 euros respecte a l’exercici anterior arribant a
7.500 euros. I finalment s’amplien amb 5.000 euros les subvencions per la modernització del
teixit comercial, arribant fins als 10.000 euros. Totes aquestes aplicacions i els increments
van en la línia que nosaltres proposàvem per la millora del tema comercial al poble.
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En subvenció a entitats: es mantenen els 10.000 euros per entitats de caire social, així com
els 10.000 euros per entitats en foment de l’esport i la subvenció per entitats pel foment
cultural s’incrementa en 5.000 euros arribant fins als 10.000 euros i les subvencions globals
arriben fins als 92.900 euros (30.000 euros per subvencions de lliure concurrència més
62.900 euros per subvencions directes a entitats) amb un increment de 16.400 euros
respecte al pressupost anterior, que s’hi destinaven 76.500 euros. Nosaltres en el
Pressupost anterior vam demanar que s’arribés, com a mínim, als 80.000 euros globals, que
era la xifra que s'atorgava a les entitats en els pressupostos anteriors a la crisi, ara se
supera. Perfecte.
En transport públic: tot i que demanàvem alguna acció per poder fer algun servei durant les
festes de Nadal i aquest tema no està previst actualment, sí que hi ha previst fer una
inversió de millora del transport públic de 14.520 euros, en col·laboració amb l’AMTU.
Per què citem totes aquestes aplicacions del Pressupost? Doncs, perquè les compartim. I
perquè parlant-ho i reunint-nos podem compartir aquestes prioritats i podem evitar mals
entesos, que no duen enlloc. També volem manifestar la nostra satisfacció per aquesta
reunió, perquè vam poder evidenciar que potser tenim més punts en comú, més línies
d’actuació per la millora del poble compartides de les que ens pensem, de les que es pensa
la gent i de les que algunes persones, amb responsabilitat política, qüestionen. Això no vol
dir que aquest sigui el nostre pressupost. No l’és. Hi ha algunes aplicacions amb les quals
discreparíem totalment. Però aquest Pressupost, en global, el veiem amb bons ulls.
D’aquesta reunió, i després de manifestar diferents preocupacions i de contrastar idees,
moltes idees, va sortir el compromís de continuar treballant algunes millores per correu
electrònic i arribant a un topall de recursos.
Des del nostre grup i amb la nostra assemblea, vam fer un anàlisi de la reunió i del que es
planteja en aquest Pressupost i vam fer unes propostes concretes en temes que, pensem,
no acabaven d’estar coberts en aquest Pressupost. Unes propostes que no eren tancades,
sinó que estaven obertes per poder continuar avançant en un acord.
I el que vam plantejar va ser:
 4.000 euros per fer una CAMPANYA DE CIVISME exclusiva per lluitar contra
l’increment dels excrements de gossos al carrer. Pensem que seria important fer
alguna actuació concreta en aquest tema, perquè la gent del poble està força
queixosa amb la quantitat d'excrements que hi ha pels carrers. Sense tancar quin
tipus de campanya s’hauria de fer.
 3.000 euros de FONS PER AJUTS PER LA COMPRA DE LLIBRES PER NENS EN
EDAT ESCOLAR. I no era cap critica a que no s'estigui fent cap ajuda en aquest
tema des de Serveis Socials, sinó que proposàvem concretant-lo i visualitzant una
acció en aquest tema en concret, perquè també havia estat una reclamació que va
aparèixer no fa gaire en un Ple.
 3.000 euros per crear MECANISMES PER GARANTIR LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA, perquè, més enllà de l'actuació concreta del Multireferèndum, creiem
que s'han de buscar mecanismes que incentivin als vilatans a participar activament
en els diferents mecanismes que té l'Ajuntament de Participació Ciutadana –com són
els Consell municipals, consultes diverses, pàgina web, etc.–. Des de l'Ajuntament
sempre ens queixem, tots, que la gent no acaba de participar activament i sempre
diem que s'ha de fer pedagogia. Aquesta aplicació aniria en aquesta línia, deixant
obert quins haurien de ser els mecanismes per dur a la pràctica aquestes accions.
 I 10.000 euros per la regidoria de TRANSPARÈNCIA I PER ACCÉS A LA
INFORMACIÓ PÚBLICA. Aquesta és una qüestió que ens preocupa molt, l'accés a
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tota la informació que hi ha a la pàgina web i que sigui fàcil aconseguir-la per part del
vilatans. Per tant, entenem que faltaran recursos per poder fer aplicacions
informàtiques que possibilitessin aquest accés. Pensem que s’ha d’endreçar la
pàgina web i que potser s’hauria de contractar alguna empresa o algun programa,
per fer-ho i també serviria per alliberar d’aquestes tasques al regidor que ara ho està
fent, podent-se dedicar a tasques més productives pel poble.
La resposta per part del regidor va ser positiva i es va concretar no ben bé en aquesta
darrera proposta, sinó que va ser un complement del que es va parlar a la reunió i
d’anteriors propostes. Per tant hem acordat i consensuat, parlant de la xifra que vam
concretar del topall de recursos:
 Crear l’aplicació de subvenció pel lloguer social amb 7.200 euros, en la qual haurem
de crear unes bases i en la que nosaltres proposem una formula perquè sigui
gestionada a través de GUSAM, en una proposta molt més àmplia que no només
l’estricta subvenció per aquest lloguer.
 S’incrementa en 5.000 euros més els serveis integrals de benestar social, arribant als
50.000 euros, per reforçar els seus serveis i donar cobertura a la manca de personal
que ara té aquesta regidoria per resoldre els molts problemes que es plantegen al
poble i l’increment de noves actuacions que s’estan incorporant. Assumint el
compromís que, de cara a l’any 2018, es pugui dotar la regidoria amb un auxiliar
administratiu més.
 Es crea amb 3.000 euros una línia de subvencions per a llibres de text, que,
proposem, estigui destinada a les compres de llibres que puguin fer les AMPES, amb
1.000 euros per AMPA per exemple, per incrementar els seus fons de llibres, en què
permeti reforçar aquest nou sistema col·laboratiu d’intercanvi d’aquests llibres i cobrir
les possibles mancances que tinguin. També hem de dir que se’ns va proposar algun
canvi, però, des de la nostra assemblea, per nosaltres és una prioritat l’ensenyament
i en concret de l’ensenyament del nostre jovent.
 En relació amb el tema de participació ciutadana, s’augmenta l’aplicació de consultes
en 1.000 euros, arribant als 6.000, i la genèrica de participació ciutadana
s’incrementa en 1.500 euros, arribant als 8.000 euros, per introduir mesures per
poder augmentar la participació en els temes municipals.
 En civisme, s’incrementa l’aplicació de Campanya de Civisme en 2.500 euros,
arribant a 7.637,00, amb el que es preveu contractar durant uns mesos un agent
cívic, aprofitant, també, recursos del 2016.
 En el tema de Transparència, s’incrementa l’aplicació de ‘Modernització de la pàgina
Web’ en 5.000 euros més, arribant a 12.300, per ampliar-la en dues seccions més en
temes rellevants –tràmits i gestions, i el servei local d’ocupació–. I per aprofundir en
eines telemàtiques per facilitar als veïns els temes d’ocupació.
 Respecte l’ampliació de l’horari d’autobús existeix la voluntat de treballar durant
aquest 2017 per modificar el conveni actualment existent, millorant-lo.
Tres coses més. En el Pressupost de l’any passat vam proposar 15.000 euros per a millores
al Casal de Joves de l'Escorxador, per modernitzar-lo, i veiem que en aquest Pressupost ja
es preveu aquesta partida com a inversions.
I també 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.
En el Pressupost actual es destinen 25.000 euros a aquest concepte com a inversions.
També s’ha parlat del tema de l’ocupació i del fet de genera ocupació per reduir a ‘0’ l’atur,
sent aquesta la millor manera de reduir la pobresa. Però, nosaltres pensem que hauria de
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ser una ocupació digna. Perquè amb el que ens estem trobant actualment és que moltes
persones amb treball, tenen treball però amb aquest treball estan per sota del llindar de la
pobresa mentre les empreses cada vegada estan guanyant més diners. Per tant, estem
d’acord a que es creï ocupació però aquesta ocupació ha de ser amb un sou digne.
Estem realment satisfets de la feina feta, de la bona entesa que hem aconseguit amb el
regidor, per nosaltres ha estat fàcil treballar amb ell, i tal com vam dir en el Pressupost
anterior valorem positivament l'actitud de diàleg, de trobada i d’intent de consens que hem
trobat en el regidor Sànchez, un consens que hem aconseguit en unes quantes propostes
més, que no pas en el Pressupost anterior, fet que considerem positiu. També hem assolit
uns compromisos que ens permetran treballar conjuntament millores de cara al futur en
diferents aspectes que ens ha plantejat el Regidor.
És en aquest sentit que el nostre vot tornarà a ser d'abstenció i és una abstenció amb
satisfacció, per tota la feina que hem pogut fer i per la bona sintonia que hem aconseguit
amb el Govern. No és una abstenció amb recances. No. És una abstenció satisfeta,
pensem, que podem col·laborar en moltes més coses que no només el Pressupost.
Com hem dit abans som conscients que no és el nostre Pressupost i tampoc és el
Pressupost que nosaltres podrem dur a terme, però ens ha agradat poder fer aportacions i
esperem que puguem continuar treballant de cara al futur.
Sempre que se’ns ha demanat col·laboració hem intentat oferir-la. Des del nostre punt de
vista, evidentment, nosaltres no renunciarem mai als nostres posicionaments polítics, però
quan parlem, treballem i contrastem propostes i idees, trobem que hi ha moltes més
coincidències que les que algú es podia pensar en un inici.
Finalment, vull fer un agraïment a tota la feina desinteressada que s’ha fet per part de les
persones que participen a la nostra assemblea, ha estat una feina dura i complexa, al mateix
temps que àgil i també volem fer un agraïment al Govern, concretament al regidor Sànchez,
per la bona predisponibilitat i la bona entesa que s’ha produït.”
Seguidament, el Sr. Alcalde dóna un segon torn d’intervenció, per rèpliques. Aprofita per
indicar que la Interventora no ha pogut assistir per un tema de malaltia.
El regidor Sr. Sánchez vol donar resposta i fer aclariments a les intervencions dels regidors
intervinents. Així, exposa que en un inici no ha fet un agraïment a la regidora Sra. Ballester,
a la CUP, per tota la feina que va fer mentre estava al Govern. Coincideix amb el tema de la
visió estratègica, doncs no només és aprovar el pressupost, sinó que cal veure com
s’executa i com s’interpreta aquest pressupost. En això treballaran.
Respecte a la pregunta de la Sra. Ballester dels 50.000€ de GUSAM, aquests són uns
altres, i per no incomplir amb el Pla Econòmic Financer s’han traspassat com a préstec.
Respecte a les inversions que estaven previstes i que no s’han fet, exposa que els diners
finalment es materialitzen tard i ja no dóna temps a executar-ho dins l’any. Per ex. en el
tema del clavegueram.
Respecte a les propostes del regidor Sr. Planas, indica que han estat molt interessants i que
troba bé aquesta visió de futur per donar cobertura, per exemple, a la progressiva pèrdua de
places d’aparcament amb la urbanització de la riera, ja sigui via aparcament soterrat al
Bellsolell, amb inversió pública o privada, via fer inversió en el pavelló vell, o estudiar el que
és l’aparcament en bateria a l’entrada del poble. També ho són les tarificacions socials de
l’escola bressol o de la formació d’adults, o la revisió de la taxa d’aigua, i planteja treballarho plegats per les properes ordenances fiscals. Si les propostes són bones pel poble, encara
que provinguin del PP, les defensaran.
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Respecte als comentaris del Sr. “Ximenis” diu que aquest Govern demanarà menys diners
que els que tenia com a deute. Tancaran el mandat tornant més diners dels demanats.
Destaca dues coses que va fer bé el Sr. “Ximenis” quan era alcalde i regidor d’Economia,
que va ser donar serveis a GUSAM i la gestió econòmica.
Amb tots els partits volen arribar a consensos.
Respecte al PdeCAT agraeix, encara que sigui un vot amb recança, la seva abstenció i vol
que valorin la feina feta.
La regidora Sra. Castillo vol fer una sèrie d’aclariments. En concret, al Sr. “Ximenis”, referent
al pagament del menjador social, li explica que hi ha una ordenança que permet, si el
Departament de Benestar Social així ho considera, que no es pagui. El que sol pagar la gent
és un màxim de 3 euros. Respecte l’augment de campanyes de civisme, justament aquesta
setmana es comença a fer una campanya de civisme relacionada amb els propietaris de
gossos, per no recollir els excrements o per no portar-los lligats. Val a dir que aquest
municipi no és incívic i hi ha poca gent que ho sigui, però malauradament, són els resultats
que es veuen. També hi ha una persona que podrà fer denúncies en relació amb la Policia,
tal i com ja s’ha fet anteriorment. S’està fent molta pedagogia i creu que s’està fent tot el que
es pot fer.
Sobre l’aparcament a l’entrada del municipi, plantejat pel Sr. Planas, diu que si és possible la
seva millora, ella també demanaria als seus companys de govern que es fes, doncs ella
mateixa aparca allà, i considera que cal preguntar a les persones que aparquen a la zona.
També li comenta que la diferència d’espai entre un aparcament en bateria i un aparcament
en línia és de mig metre, això en relació amb l’espai que es podria guanyar. Pel que fa a
perillositat, sembla que seria la mateixa que hi ha ara. Reclama el diàleg amb les persones
que s’aparquen allà.
Sobre la targeta d’autobús a majors de 65 anys, li pregunta al Sr. Planas si s’ha plantejat
que també es podria donar a joves, estudiants, persones aturades, dones, etc., és a dir,
relacionat amb els ingressos de les persones i no només a un determinat col·lectiu. Li
pregunta si no seria més racional que aquesta targeta anés en relació amb els ingressos de
les persones en general i no sol d’un sol col·lectiu en particular? Finalment, li diu al Sr.
Planas que està acostumat a parlar de temes de subvencions, demana que, si bé el
Departament Benestar Social no són inspectors, que si sap d’ajudes que es donen de forma
incorrecta i que no es compleixen, que si us plau, ho denunciï i que li comenti, perquè són
diners públics, i ella també vol que arribin els diners on toquen, i si cal, es poden reunir. El
que no pot ser és que cada cop que es posi davant d’un micròfon, aprofiti per criticar aquest
fet, doncs crea alarma social.
El regidor Sr. Planas diu que només demana que es millori la comunicació entre
administracions locals per controlar millor els diners públics, i per saber-ne els tràmits.
Només ha dit això. Sobre la targeta social, diu que només va demanar que es restaurés,
amb control de l’Ajuntament sobre el seu ús. No es pot fer tot de cop i ell només ha indicat
un col·lectiu. Demana que no es senti atacada doncs només ha demanat unes línies
d’actuació. Accepta l’oferiment de reunir-se per aclarir procediments.
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu textualment: “Només volia fer uns petits comentaris a la
regidora Àngels Castillo.
No tenim cap preocupació en el tema de les ajudes al menjador social. Estem tranquils
perquè vam acordar amb el regidor que això ho aniríem treballant i si podem aportar millores
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benvingudes seran. No? Segur que aquesta col·laboració la podem fer amb vostè sense cap
problema.
En el tema de la campanya de civisme, en el tema dels excrements dels gossos, nosaltres el
que volíem era concretar la partida exclusiva en el Pressupost perquè la gent ho vegi.
Perquè té raó quan diu que hi ha uns pocs que ho fan malament, però són uns pocs que a
vegades són molts. Que no són la totalitat? Segur que no. O potser és que a Arenys de
Munt tenim molts gossos. I aleshores aquests pocs acaben sent molts comparativament. I, la
veritat, és que hi ha carrers del poble que fan pena i hi han algunes zones, i no parlo de
carrers sinó del camí que hi ha darrere el cementiri, que és que no pots posar els peus
perquè està ple de cagades per tot arreu. I és literal, no pots posar els peus.
En el tema del Bus coincidim totalment. Ho hem parlat algunes vegades i coincidim que
s’hauria de fer per criteris econòmics i que haurien de poder entrar totes les persones que
necessitin fer ús del bus.
I respecte a la feina, no sé si ens ho deia a nosaltres, però no ens hem queixat de la feina de
la regidoria, pensem que es fa bona feina i en aquest sentit no tenim cap queixa.
El regidor Sr. Tarrés vol fer alguna reflexió sobre els temes comentats. Per començar, un
tema que comentava la Sra. Ballester, sobre la comparativa que ha fet amb Sentmenat,
l’altre municipi no el recorda, amb una població similar a Arenys de Munt, que les despeses
de personal, en el cas d’Arenys de Munt, eren molt més baixes. El problema no és si són
més altes o més baixes, sinó en funció del resultat que en puguis obtenir. Som conscients
que hi ha certes necessitats de personal i que els tècnics estan fent més feines del que els
tocaria, però, d’entrada, no és que sigui bo o dolent, sinó que s’haurà de veure el rendiment
i, en aquest cas, som eficients, i per això, és un resultat positiu. Pel que comentava la
regidora socialista, respecte a què li agradaria que hi haguessin més ajudes, entén que
haurien de ser més o menys en funció de la situació econòmica en la que estem, i si tal i
com ha dit el regidor d’Economia estem en una situació de post crisi i es fa una bona gestió,
llavors ens hem de preguntar com és que cada cop s’incrementa més la partida de Benestar
Social? Lligat amb tot això, ja que s’està fent una auditoria financera, potser es podria fer
una auditoria d’eficàcia i eficiència, per saber realment on van els recursos, la gestió que es
fa i una mica com gastem els diners. També per transparència. Com diu la regidora de
Benestar Social, s’ha de gastar millor i de forma equilibrada.
La regidora Sra. Ballester fa una puntualització respecte al pressupost per a formació. S’ha
dit que el pressupost per a la l’escola bressol i per a l’Aula de formació d’adults és brutal i
ella vol dir que sí, que ho és, és brutal per valent, per necessari i per adequat, sobra dir en
aquest Govern que tota inversió en ensenyament reverteix amb escreix a la nostra societat.
La ratio entre despesa de personal i nombre d’expedients que es gestionen, potser sí que
seria eficient, però creu que l’eficiència té a veure amb arribar a bon port, que la feina que
fas tingui un sentit.
El Sr. Alcalde demana si es volen fer unes darreres intervencions.
El regidor Sr. Sánchez comenta el percentatge dedicat a la regidoria d’Economia, un 62%.
També diu que sí que és postcrisi des del punt de vista macroeconòmic, però no des del
punt de vista de l’economia familiar, l’economia ha anat creixent a costa de la devaluació
interna, la precarització del mercat laboral, en baixar sous, en comptes de ser competitius en
altres àmbits.
_____

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
La regidora Sra. Castillo explica perquè augmenta el pressupost de Benestar Social: per
ajudes en l’IBI, habitatge (per aquelles persones que ho necessiten), en llibres per nens i
també un increment per contractació de persones que puguin fer aquesta tasca.
El regidor Sr. Tarrés diu que no volia concretament saber en què puja, doncs ja ho sap, sinó
que volia relacionar-ho amb el tema de postcrisi. Que realment, vol ser cautelós en dir si
realment estem sortint de la crisi. Doncs potser encara no és així i cal ser cautelós.
El Sr. Alcalde diu que aquest ple de pressupost, és molt transversal doncs es podria prendre
notes de tot el que s’ha comentat i debatre i no s’acabaria mai. El govern ha treballat aquest
pressupost alineat amb els 4 eixos del PAM que són els temes que li preocupen (les
persones, l’espai públic, la promoció econòmica i la governança), malgrat que sempre es
poden debatre més temes. En aquest Ple del pressupost, avui s’ha debatut el que serà el full
de ruta pel 2017.
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 i Campos, Na Antònia Vila i Paituví i Na Marta de la Iglesia Formatger i els
regidors En Àngel Castillo i Vallcorba i Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, dels grups
ERC, CUP i PSC; i sis abstencions, dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, En Marc
Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, En Ramon Planas i Camps, dels grups
CIU i PP, i dels regidors En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i
Sánchez.
El Sr. Alcalde diu que, amb aquesta votació, amb la que s’aprova el pressupost sense cap
vot en contra, es posa de manifest la bona feina que s’ha fet des de la regidoria d’Economia
i de totes les regidories per arribar al consens, malgrat que és evident que no s’arriba a fer
tot allò que es vol, doncs els diners són els que són.

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

_____

