Consell del Poble
Essent el dia onze de desembre de dos mil dinou, a les set de la tarda, a la Masia Can
Borrell, es realitza una reunió extraordinària del Consell del Poble, a la qual són
presents les persones següents:
En representació dels membres del Consell del poble:
Assisteixen:
ARTIGAS FERNANDEZ, RAMON
BALLESTA TORRENT, MIREIA
MISSÉ MAS, JAUME
OLLER ARTIGAS, XAVIER
ROCA I CASALS, JORDI
VILARÓ BRECHA, NURIA
CRUAÑAS COMAS, PAULINO
VALVERDE CAHIZ, LEOPOLDO
RODRIGUEZ REDONDO, JOSEP LLUÍS
GARCIA DE LA SERRANA, DANIEL
RABASSEDA I FERRER, JOAN
CAMPASOL I TERRATS, LLUÍS

particular
particular
particular
particular
CM Esports
entitat APAAM
particular
particular
particular
particular
representant ERC
representant JUNTS

Excusa la seva absència per motius justificats:
PUIG MARPONS, KAI

Representant CUP

No assisteixen:
ADZERIAS CAUSI, GUSTAU
BOLIVAR ROMERO, ÀNGELS
CLARET MARCH, JOAN
GARCIA MIGUEL, JORGE
LLADÓ I MARQUÈS, MANEL
MOLONS ANTIUS, ALFONS

CM Urbanisme
particular
particular
APAAM
CM Esports
entitat CENTRE MORAL
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ROSSELL COLOMER, JAUME
SURROCA CAMPAS, ELIAS
CASTILLO CAMPOS, ÀNGELS

entitat Ateneu
Independentista
particular
Representant PSC

Convidats:
Donat que els estatuts reflecteixen la possibilitat que el president convidi a membres
del consistori o terceres persones d’interès per l’objecte de la reunió, avui hi ha
presents algunes regidores convidades: M. Àngels Gros i Argelés i Montserrat Batista i
Alsina.
També assisteixen, com a oients, el Sr. Joan Llavador Olivet i el Sr. Jordi Soler Beltran.
Presideix aquesta reunió del Consell del Poble el Sr. Josep Sànchez i Camps, alcalde
d’Arenys de Munt, actuant de secretària accidental la regidora M. Àngels Gros i
Argelés.
19:00 h Benvinguda
La Presidència dóna la benvinguda a tothom i els dona les gràcies per la seva
assistència. Comenta que pel fet d’assistir al Consell, es dona d’alta com a membres
del mateix a les persones presents i que no van assistir a l’anterior Consell, ratificant la
Sra. Ballesta com a vicepresidenta del Consell. Així mateix, també es dona d’alta al Sr.
Daniel Garcia de la Serrana, atès que en l’anterior Consell va arribar més tard del
moment de constitució.
Tot seguit, es passa a tractar els següents punts relacionats a l’ordre del dia, que són
els següents:
1. Debat del Pressupost Municipal 2020.
El Sr. Alcalde introdueix el punt, i s’inicia una roda d’intervencions per part dels
presents.
El Sr. Roca pregunta perquè més personal i menys diners i menys personal més diners?
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El Sr. Alcalde diu que hi ha la previsió d’un tresorer sense que s’hagi ocupat la plaça,
però que s’ha de posar al pressupost perquè pot venir algú de fora i ocupar-la.
El Sr. Valverde proposa que GUSAM s’encarregui de la neteja del poble perquè ara està
molt brut.
El Sr. Alcalde diu que GUSAM no pot ampliar la plantilla de personal perquè es regeix
com l’Ajuntament en el tema del personal.
El Sr. Oller pregunta si encara hi ha cap de brigada i si hi és, si té dedicació total?
El Sr. Alcalde contesta que sí però que té dedicació parcial i que hi ha un
responsable a la brigada de neteja i un altre a la brigada de serveis.
El Sr. Oller no ho veu bé perquè la brigada és un treball diari que s’hi ha de ser la
jornada completa.
El Sr. Roca proposa que els dos nous llocs de treball de la brigada treballin en jornada
de tarda per aprofitar la maquinària més hores al dia.
El Sr. Alcalde diu que es recull la proposta.
El Sr. Missé proposa externalitzar el servei de neteja.
El Sr. Alcalde diu que això ja està descartat.
El Sr. Oller diu que la Generalitat té horaris de conciliació familiar i proposa que
s’hi adaptin les noves incorporacions.
El Sr. Alcalde diu que es recull la proposta.
La Sra. Ballesta pregunta de què són les dues places d’educació i se li contesta
que de conserges.
El Sr. Roca pregunta què és aquesta aportació al Consell Comarcal del Maresme (CCM)
de 10.000€.
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El Sr. Alcalde explica que s’han de pagar els serveis perquè el CCM té dèficit.
El Sr. Roca pregunta si quan fan l’Iron man hem de pagar alguna cosa pels tiquets
gratuïts de l’autopista.
El Sr. Alcalde diu que ho preguntaran.
El Sr. Garcia de la Serrana pregunta quin retorn tenim amb l’aportació al CCM, tenim
dèficit o benefici?
El Sr. Alcalde comenta que les compres agregades entre altres coses, però mirarem
els serveis que ens ofereixen per tal de fer un balanç i fiscalitzar.
El Sr. Oller pegunta si es fiscalitzen les aportacions als grups polítics?
El Sr. Campasol li diu que ara sí, abans no.
Es pregunta perquè hi ha una bossa d’hores pels policies, si és necessària, si es
gasten les hores perquè hi són. Proposa que es reestructuri la policia.
El Sr. Valverde pregunta perquè no tenim serveis a la comunitat, que són gratis.
El Sr. Alcalde diu que ja en tenim a la deixalleria.
El Sr. Rodríguez proposa que a les sortides de les escoles, que ara hi ha policia,
que hi hagin voluntaris, com per exemple jubilats.
El Sr. Alcalde diu que es recull la proposta.
El Sr. Roca pregunta que si quan es jubilen els funcionaris tenen indemnització?
El Sr. Alcalde diu que ara ja no es paguen.
El Sr. Roca pregunta quants arquitectes hi ha a Serveis Tècnics?
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El Sr. Alcalde diu que tenim una arquitecta a jornada completa i una a jornada
parcial. Per projectes puntuals també es liciten projectes. Per exemple els Ruals.
El Sr. Missé pregunta 50.000€ per GUSAM?
El Sr. Alcalde diu explica GUSAM es fa càrrec de les despeses i les diferències
d’ajudicació del projecte de reparcel·lació i urbanització de Ruals. També fa com de
banc amb les urbanitzacions, avançant finançament abans de cobrar les despeses.
El Sr. Garcia de la Serrana pregunta què són 25.000€ per entitats urbanístiques.
El Sr. Alcalde respon que és perquè les urbanitzacions tinguin subvencions.
El Sr. Garcia de la Serrana pregunta per què hi ha retallades en igualtat i diferents ajuts
socials?
1- o no es necessiten els diners perquè tot va fantàsticament bé.
2- o no es gasten perquè no arriba la informació.
3- o bé arriba la informació però la burocràcia és massa feixuc i desisteixen.
El Sr. Alcalde també creu que encara no arriba la informació quedant molta gent
fora, i també, entre altres coses, també perquè mantenen deutes amb els tributs de
l’Ajuntament.
El Sr. Garcia de la Serrana diu que medi ambient no pot anar amb parcs i jardins.
Proposa crear una aportació econòmica per polítiques mediambientals. Demana un
esperit per voler fer polítiques mediambientals encara que surti més car, ja que a la
llarga hi sortirem guanyant. La resposta de perquè no es posen fanals fotovoltaics a
Can Jalpí, perquè són molt cars, no és una resposta. També anomena que hi ha uns
subvencions molt potents per plaques fotovoltaiques provinent de la Generalitat de
Catalunya.
El Sr. Alcalde està d’acord amb les crítiques de parcs i jardins i el medi ambient.
També accepta que la resposta del preu de les faroles fotovoltaiques no va ser
encertada. Diu que no descartem fanals fotovoltaics però ara córrer pressa donar
solució a la problemàtica de la foscor al passeig i les torres seran molt eficients
energèticament.
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La Sra. Vilaró pregunta pels 41.813€ per a la recollida d’animals, que és una
exageració.
El Sr. Alcalde diu que és el que val.
La Sra. Ballesta diu que totes les escoles tenen subvenció menys l’escola Sobirans.
El Sr. Alcalde diu que no s’hi van presentar.
La Sra. Ballesta diu que també s’ha tret el servei de logopeda, psicologia i
extraescolars, que una cosa és retallar la partida i una altra cosa és eliminar-la.
El Sr. Alcalde diu que retallem allò que no es gasta.
La Sra. Ballesta pregunta per què és doble la partida del cementiri?
El Sr. Alcalde respon perquè el cementiri sempre està en una situació molt precària i
necessita un manteniment urgent.
La Sra. Ballesta retreu els 25.000€ de la moneda local.
El Sr. Alcalde diu que per això ja no és al pressupost, es farà en la mesura que sigui
possible perquè és un compromís amb l’ABIC.
El Sr. Oller diu que no hi ha partida destinada per fer el consell del poble.
La Sra. Vilaró demana que la setmana de Tots Sants hi hagi un vigilant al cementiri per
atendre les necessitats de les persones que s’acosten a posar a punt els nínxols per la
diada.
El Sr. Alcalde diu que es recull la proposta.
Es pregunta sobre el cost del manteniment de l’aigua de la piscina.
El Sr. Roca diu que no és el mateix l’aigua de la piscina que la del manteniment, tot
i així en considera, unànimement, que és massa car.
6

El Sr. Alcalde proposa que GUSAM porti la gestió de la piscina però la secretària diu
que no hi ha el servei creat i per tant, l’any que ve es crearà. Serà més econòmic
segur.
La Sra. Vilaró pregunta pel fons de contingència, que passa de 45.000€ a 120.000€.
El Sr. Alcalde diu que és l’increment de la massa salarial.
També es pregunta per les subvencions a entitats, que quines entitats són.
El Sr. Alcalde enumera la llista de subvencions a entitats del poble.
El Sr. Missé demana quan tindrem un Geriàtric i diu que no hi ha ni un euro al
pressupost.
El Sr. Alcalde diu que crearem un servei públic del geriàtric.
Es proposa que cal recollir una partida per estudiar la viabilitat de la nova residència.
S’acorda fer una nova reunió el dimecres 18 de desembre, a les 18:30 h, per acabar
de posar en comú el pressupost anual del 2020.
2. Torn obert de paraules
No es fan.
El Sr. Alcalde dóna per finalitzada la reunió.
S’acaba la sessió a les 21:15 h.
Arenys de Munt, 11 de desembre de 2019
El president del Consell del Poble,
Signatura: CN=Josep Sànchez Camps - DNI
46694394R (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES46694394R, G=Josep, SN=Sànchez Camps - DNI
46694394R, T=Alcalde, OU=Treballador públic de
nivell mig, OID.2.5.4.97=VATES-P0800700G,
O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 5/2/2021 14:48:55

La secretària del Consell del Poble,
Signatura: CN=CPISR-1 C Pilar Torrent
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Foz, SERIALNUMBER=77612558R,
G=Pilar, SN=Torrent Foz, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 05/02/2021 14:33:18

