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Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC d’Arenys  de Munt per a la seva 
aprovació en el proper Ple Ordinari. 
 
MOCIÓ PER A DESTINAR SUBVENCIONS DELS GRUPS POLÍTIC S 
MUNICIPALS  A ENTITATS  LOCALS  D’ARENYS DE MUNT  
 
 
Vist que l’actual conjuntura econòmica afecta directament  les finances 
municipals, la qual cosa ha obligat a aplicar una retallada de la despesa en el 
pressupost municipal d’enguany. 
 
Atès que les retallades en el pressupost municipal han afectat també les partides 
dedicades a subvencionar entitats locals, situació que pot posar en perill algunes 
activitats que han estat oferint els darrers anys. 
 
Atès que les retallada en el pressupost municipal 2011 no ha afectat a la partida 
en concepte de subvenció a partits polítics, que es manté igual, amb una dotació 
de 6.213,38 euros. Tanmateix, les entitats locals han vist reduïda la seva 
subvenció a zero o retallada en una proporció molt elevada. A tall d’exemple tenim 
la retalla del 89% a la principal entitat del poble, el Centre Moral. 
 
Atès que des d’ERC entenem que en un moment de crisi com l’actual és 
especialment injust i discriminatori subvencionar de forma diferent les entitats 
d’Arenys de Munt i els partits polítics locals. 
 
Atès que les entitats locals que han vist retallada les seves subvencions estan 
realitzant un esforç d’austeritat molt important per no haver de renunciar a portar a 
terme les seves activitats, de la mateixa manera també ho hem de fer els partits 
polítics. 
 
Vist que en el darrer ple de setembre, durant el debat sobre les al·legacions del 
pressupost municipal 2011, el grup d’ERC va proposar destinar els 3.106,69 euros 
que encara restaven per pagar als grups polítics municipals en concepte de 
subvenció, a complementar partides de subvencions a entitats locals. 
 
Atès, doncs, que des del grup municipal d’ERC entenem que els partits polítics 
tenim el deure de donar suport a la societat civil que treballa per mantenir un nivell 
de qualitat de les diferents activitats culturals, lúdiques i esportives que donen vida 
i cohesionen la vila d’Arenys de Munt. 
 
 
En relació als antecedents exposats, les Regidores i els Regidors del Grup 
Municipal d’ERC proposem al ple de l’Ajuntament l’a dopció dels acords 
següents : 
  
1r.- Aplicar una retenció de crèdit de les subvencions a partits polítics que encara 
resten per cobrar aquest exercici 2011, 3.106,69 € corresponents al tercer i quart 
trimestre de  2011, per a destinar-ho a complementar partides de subvencions a 
entitats que ho requereixin. 
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2n.- Aplicar el mateix criteri en de dedicar una proporció de les subvencions a 
partits polítics a complementar partides a subvencionar entitats d’Arenys de Munt 
en el pressupost 2012. L’import es consensuarà d’acord amb les bases de 
participació per a l’elaboració del pressupost municipal 2012. 
 
 
  
 
No obstant això, el Ple acordarà el que estimi més convenient. 
 
 
Arenys de Munt, 13 d’octubre de 2011 
 

 
IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT 

 


