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Secretaria/fu 
 
 
 
Acta de la sessió extraordinària del Ple   
 
Núm. de la sessió:     15 
Data: 30.11.11 
Horari: de 20.00 a 21.00 h 
Lloc: Casa de la Vila 
 
Hi assisteixen: 
 
Estanislau Fors Garcia, alcalde-president 
Joaquim Barris Garcia, tinent d’alcalde 
Susanna Mir Julià, tinent d’alcalde 
Maria Belén Quintero Aragón, tinent d’alcalde 
Soraya Real Iglesias, tinent d’alcalde 
Román Pascual Rodríguez, tinent d’alcalde 
José Almansa Aragón, regidor 
Ramon Vinyes Vilà, regidor 
Santiago Fontbona Arbós, regidor 
Lorena Estrada Ocaña, regidora 
Maria Isabel Illescas Sánchez, regidora 
Maria Assumpció Balliu Tenas, regidora 
Josep Antoni López Navarro, regidor 
David Caldeira Bacardit, regidor 
Annabel Moreno Nogué, regidora 
Alejandro Acero Cherta, tinent d’alcalde 
Catalina Victory Molné, secretària 
 
Excusa la seva assistència: 
 
Isabel Roig Casas, regidora  
 
El president obre la sessió. A continuació es tracta de l’únic assumpte inclòs en el 
següent: 
 
Ordre del dia 
 
1.- Aprovació de la modificació de crèdit 14/2011.- El tinent d’alcalde Sr. Barris 
dóna compte de la proposta d’acord sobre l’assumpte enunciat, dictaminada 
favorablement per la Comissió d’Hisenda. 
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ATÉS que les transferències de crèdit les regulen els articles 179 i 180 del RD legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i els 
suplements de crèdit els regulen els articles 177 i 178 d’aquesta norma i el Reial decret 500/90, 
de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol 1r, títol IV, en matèria de Pressupostos. 
 
VIST l’article 14 del RD 8/2010, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció 
del dèficit públic, on es declaren recursos afectats derivats de l’aplicació de les mesures de 
reducció de costos de personal en els exercicis 2010 i 2011, que es destinaran amb l’ordre de 
preferència amb què estan relacionats a les següents finalitats: sanejar el romanent de 
Tresoreria derivat de l’última liquidació, quan aquest sigui negatiu, a disminuir el nivell 
d’endeutament a llarg termini i, per acabar, al finançament d’inversions. 
 
ATÉS que en l’exercici 2011 es troba prorrogat el pressupost de l’exercici 2010 i que, per tant, 
el capítol 1 no reflecteix aquesta reducció de costos de personal. 
 
ATÈS que el proppassat 18 d’abril es liquidà el Pressupost de l’Ajuntament d’Arenys de Mar de 
l’any 2010, i vist el Romanent de Tresoreria per a despeses generals que en resultà. 
 
ATÈS, doncs, que s’ha de procedir a dotar el capítol 9 Passius financers per tal d’acomplir l’ 
esmentada normativa. 
 
ATÈS que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria d’Alcaldia, hi ha 
diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins a l’exercici 2012 i 
per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta insuficient i no pot ser objecte 
d’ampliació, tal com s’explica en l’esmentada memòria de l’alcalde-president, i d’acord amb el 
següent detall: 

� 11 241 212 Manteniment edificis ET La Raureta. Cal suplementar aquesta aplicació per 
tal de respondre als últims pagaments de la Casa d’Oficis. 
� 11 241 213 Manteniment Instal�lacions ET La Raureta. Cal suplementar aquesta 
aplicació per tal de respondre als últims pagaments de la Casa d’Oficis. 
� 11 241 22000 Material d’oficina ET La Raureta. Cal suplementar aquesta aplicació per 
tal de respondre als últims pagaments de la Casa d’Oficis. 
� 11 241 22700 Neteja ET La Raureta. Cal suplementar aquesta aplicació per tal de 
respondre als últims pagaments de la Casa d’Oficis. 
� 22 931 22708 Serveis de recaptació ORGT. Cal suplementar aquesta aplicació per tal 
de respondre als pagaments que resten fins a finalitzar l’exercici. 
� 40 151 22706 Estudis i treballs tècnics. Pagament factura de redacció p/aprovació inicial 
Pla especial protecció patrimoni arquitectònic, el contracte és del 2007 i s’havia de presentar al 
2009 però per diverses raons justificades a l’expedient la factura es presenta el 2011. 
� 40 161 219 Manteniment clavegueram. És necessari suplementar aquesta aplicació i la 
corresponent bossa vinculació jurídica per tal que pugui arribar fins a finals d’any. 
� 40 165 21902 Manteniment enllumenat. És necessari suplementar aquesta aplicació i la 
corresponent bossa vinculació jurídica per tal que pugui arribar fins a finals d’any. 
� 40 165 22100 Energia elèctrica via pública. És necessari suplementar aquesta aplicació i 
la corresponent bossa vinculació jurídica per tal que pugui arribar fins a finals d’any. 
� 50 155 210 Manteniment de rials.  És necessari suplementar aquesta aplicació i la 
corresponent bossa vinculació jurídica per tal que pugui arribar fins a finals d’any. 
� 50 155 21000 Manteniment vies públiques. És necessari suplementar aquesta aplicació i 
la corresponent bossa vinculació jurídica per tal que pugui arribar fins a finals d’any. 



 
  
 
 
  

3 

� 50 155 215 Manteniment mobiliari serveis bàsics. És necessari suplementar aquesta 
aplicació i la corresponent bossa vinculació jurídica per tal que pugui arribar fins a finals d’any. 
� 50 169 213 Manteniment maquinària e.a. serveis bàsics. És necessari suplementar 
aquesta aplicació i la corresponent bossa vinculació jurídica per tal que pugui arribar fins a 
finals d’any. 
� 50 169 214 Manteniment vehicles serveis bàsics. És necessari suplementar aquesta 
aplicació i la corresponent bossa vinculació jurídica per tal que pugui arribar fins a finals d’any. 
� 50 169 22104 Vestuari serveis bàsics. És necessari suplementar aquesta aplicació per 
respondre a la compra de vestuari d’hivern.  
� 50 171 213 Manteniment maquinària  jardineria. És necessari suplementar aquesta 
aplicació i la corresponent bossa vinculació jurídica per tal que pugui arribar fins a finals d’any. 
� 71 162 2270001 Servei deixalleria. És necessari suplementar aquesta aplicació per tal 
de respondre als pagaments corresponents al lloguer del servei de deixalleria mòbil. 
� 71 162 2270006 Tractament orgànica CRVO. És necessari suplementar aquesta 
aplicació per tal de fer front al subministrament de bosses compostables per a la recollida 
selectiva. 
� 71 170 22103 Combustibles medi ambient. És necessari suplementar aquesta aplicació i 
la corresponent bossa vinculació jurídica per tal que pugui arribar fins a finals d’any. 
� 90 130 22103 Combustibles seguretat. És necessari suplementar aquesta aplicació i la 
corresponent bossa vinculació jurídica per tal que pugui arribar fins a finals d’any. 
� 90 132 213 Manteniment Instal�lacions policia. És necessari suplementar aquesta 
aplicació i la corresponent bossa vinculació jurídica per tal que pugui arribar fins a finals d’any. 
� 90 132 214 Manteniment vehicles seguretat. És necessari suplementar aquesta aplicació 
i la corresponent bossa vinculació jurídica per tal que pugui arribar fins a finals d’any. 
 

ATÈS que els crèdits extraordinaris els regulen els articles 177 i 178 del RD legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i el 
Reial decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol 1r, títol IV, en matèria de 
pressupostos. 

ATÈS que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria d’Alcaldia, hi ha 
diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins a l’exercici 2012 i 
per a les quals no existeix  crèdit pressupostari, tal com s’explica en l’esmentada memòria de 
l’alcalde-president, i d’acord amb el següent detall: 
 
� 61 231 48905 Subvencions nominatives acció social. Per Decret d’Alcaldia de 18 de 
gener de 2011 es va procedir a prorrogar els crèdits inicials del pressupost de despeses 
d’ingressos de l’exercici 2010. En el mateix acord s’establia que en les despeses de capítol 4 es 
realitzaven determinats ajustaments amb la finalitat de no atorgar subvencions fins a l’entrada 
en vigor del pressupost 2011,  sense perjudicar determinades subvencions, aportacions o 
ajudes que resultin d’obligat compliment.  
 

De conformitat amb l’article 25 de l’Ordenança de subvencions de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar, són subvencions previstes nominativament en el pressupost aquelles l’objecte, la dotació 
pressupostària i el beneficiari de les quals apareguin expressament determinats en l’estat de 
despeses del pressupost.  
 
D’acord amb la proposta de la Regidoria es procedeix a consignar nominativament en el 
pressupost la subvenció que vol atorgar l’esmentada àrea. 
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Atès que aquesta subvenció no estava prevista en el Pressupost del 2011es fa necessari 
tramitar un crèdit extraordinari ja que es tracta d’una despesa específica i que no pot 
demorar- se fins a l’exercici següent. 

 
De conformitat amb l’article 177 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 els mitjans o recursos que 
han de finançar el suplement de crèdit i el crèdit extraordinari són: el romanent líquid de 
Tresoreria, majors ingressos efectivament recaptats que els previstos en el Pressupost o 
anul�lació o baixa de crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses, les dotacions de 
les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei .  
 
VISTA la memòria de l’alcalde-president. 
 
VIST l’informe 77 /2011 d’Intervenció.  
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 14/2010 sota la modalitat de suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals i 
baixa per anul�lació de partides del pressupost no compromeses, les dotacions de les quals es 
considerin reduïbles sense pertorbació del servei segons el detall següent: 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Despeses Capítol 9 

Aplicació Denominació Import 

22 011 913  Amortització préstecs llarg termini fora sector públic 228.397,06 

 TOTAL 228.397,06 

   

Finançament: Baixes Capítol 1 

Aplicació Denominació Import 

10 912 110 Retribucions personal eventual 2.295,01 

10 912 110 Retribucions personal eventual 1.995,39 

10 912 12003 Bàsiques funcionaris Alcaldia 103,10 

10 912 12006 Triennis Alcaldia 21,84 

10 912 12100 Complement de destinació Alcaldia 107,44 

10 912 12101 Complement específic Alcaldia 98,81 

20 920 12000 Administració general bàsiques grup A1 5.585,33 

20 920 12001 Bàsiques administració general grup A2 891,74 

20 920 12003 Bàsiques administració general grup C1 3.208,80 

20 920 12004 Bàsiques administració general grup C2 31,92 

20 920 12006 Triennis funcionaris administració general 2.407,29 

20 920 12100 Complement de destinació funcionaris administració 5.336,48 

20 920 12101 Complement específic funcionaris administració 7.127,49 

20 920 13000 Retribucions bàsiques laboral administració general 5.751,17 

22 931 12000 Bàsiques funcionaris A1 administració financera 4.742,64 
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22 931 12003 Bàsiques funcionaris grup C1 administració financera 1.256,30 

22 931 12006 Triennis funcionaris administració financera 450,91 

22 931 12100 Complement de destinació funcionaris administració financera 2.835,34 

22 931 12101 Complement específic funcionaris administració financera 3.394,51 

22 931 13000 Retribucions bàsiques laborals administració financera 2.405,93 

30 241 143 AIL promoció local 1.381,57 

30 430 12003 Bàsiques funcionaris promoció local sous grup C1 298,82 

30 430 12004 Bàsiques promoció local sous del grup C2 31,92 

30 430 12006 Triennis 72,65 

30 430 12100 Funcionaris promoció local complement de destinació 449,39 

30 430 12101 Funcionaris promoció Local complement específic 534,02 

30 430 13000 Laboral promoció local retribucions bàsiques 411,91 

30 430 143 Altres personal promoció local 1.029,79 

40 151 12000 Bàsiques funcionaris grup A1 5.454,04 

40 151 12001 Bàsiques funcionaris territori grup A2 2.675,22 

40 151 12003 Bàsiques funcionaris territori grup C1 1.151,67 

40 151 12006 Triennis Funcionaris territori 521,93 

40 151 12100 Complement de destinació funcionaris territori 4.060,61 

40 151 12101 Complement específic funcionaris territori 5.210,29 

40 151 13000 Bàsiques laboral territori 3.852,54 

50 163 13000 Retribucions bàsiques neteja viària 6.134,08 

50 164 13000 Retribucions bàsiques cementiri 1.023,53 

50 169 12001 Sous grup A2 altres serveis comunitaris 891,74 

50 169 12004 Sous del grup C2 altres serveis comunitaris 25,92 

50 169 12006 Triennis altres serveis comunitaris 104,16 

50 169 12100 Complement de destinació altres serveis comunitaris 721,41 

50 169 12101 Complement específic altres serveis comunitaris 1.223,89 

50 169 13000 Retribucions bàsiques altres serveis comunitaris 11.752,92 

50 171 12004 Sous del grup C2 parcs i jardins 31,92 

50 171 12006 Triennis parcs i jardins 1,80 

50 171 12100 Complement de destinació parcs i jardins 432,74 

50 171 12101 Complement específic parcs i jardins 838,48 

50 171 13000 Retribucions bàsiques parcs i jardins 1.744,70 

50 431 13000 Retribucions bàsiques personal mercat 865,90 

60 330 12003 Bàsiques administració general cultura sous gr. 401,10 

60 330 12006 Triennis administració general cultura 32,76 

60 330 12100 Complement de destinació administració general 323,96 

60 330 12101 Complement específic administració general cultura 297,94 

61 230 12003 Administració general acció social sous grup C1 401,10 

61 230 12006 Triennis administració general acció social 31,86 

61 230 12100 Complement de destinació administració general 323,96 

61 230 12101 Complement específic administració general 297,94 
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61 231 12000 Bàsiques acció social sous del grup A1 3.161,76 

61 231 12006 Triennis acció social 1.213,08 

61 231 12100 Complement destinació acció social 1.028,72 

61 231 12101 Complement específic acció social 607,91 

61 231 13000 Retribucions bàsiques personal laboral acció social 7.118,77 

62 332 13000 Retribucions bàsiques personal laboral centre Espriu 1.335,92 

63 333 13000 Bàsiques laboral museu 3.148,27 

64 233 13000 Bàsiques laboral geriàtric 16.370,05 

69 332 13000 Retribucions bàsiques laborals biblioteca 4.005,76 

70 320 12003 Retribucions bàsiques administració general educació 401,10 

70 320 12006 Triennis administració general educació 16,38 

70 320 12100 Complement destinació administració general 323,96 

70 320 12101 Complement específic administració general ed. 297,96 

70 321 13000 Retribucions bàsiques personal laboral Ceips 5.021,77 

70 323 13000 Retribucions bàsiques laboral escola adults 1.302,00 

71 170 12001 Bàsiques administració general medi ambient  605,53 

71 170 12006 Triennis administració general medi ambient 21,90 

71 170 12100 Complement  de destinació administració gral. medi ambient 348,79 

71 170 12101 Complement específic administració general medi ambient 422,89 

72 924 13000 Laboral participació ciutadana 693,65 

73 232 12003 Bàsiques funcionaris igualtat sous grup C1 231,40 

73 232 12006 Triennis igualtat 145,79 

73 232 12100  Complement de destinació igualtat 231,40 

73 232 12100  Complement específic igualtat 212,82 

80 337 13000 Retribucions bàsiques 1.157,16 

81 230 13000 Administració general cooperació 447,15 

82 341 13000 Retribucions bàsiques laborals esports 5.238,93 

90 130 12000 Funcionaris grup A1 administració general seguretat 869,48 

90 130 12003 Funcionaris grup C1 administració general seguretat 802,20 

90 130 12004 Funcionaris administració general grup C2 24,96 

90 130 12006 Triennis administració general 110,77 

90 130 12100 Complement de destinació administració general  1.143,74 

90 130 12101 Complement específic administració general 1.153,57 

90 130 13000 Retribucions bàsiques administració general seguretat 1.146,12 

90 132 12001 Bàsiques funcionaris grup A2 Seguretat i ordre públic 965,86 

90 132 12003 Bàsiques funcionaris grup C1 seguretat i ordre públic 802,20 

90 132 12004 Bàsiques funcionaris grup C2 seguretat i ordre públic 1.021,44 

90 132 12006 Triennis seguretat i ordre públic 486,60 

90 132 12100 Complement de destinació seguretat i ordre públic 9.867,18 

90 132 12101 Complement específic seguretat i ordre públic 29.147,14 

90 135 13000 Retribucions bàsiques prevenció d'incendis 1.018,22 

91 313 12004 Bàsiques funcionaris salut i consum Grup C2 31,92 
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91 313 12100 Complement de destinació funcionaris salut i consum 208,04 

91 313 12101 Complement específic funcionaris salut i consum 312,06 

150.00 Productivitat 2431,62 

151.00 altres remuneracions funcionaris 6984,9 

130.01 altres remuneracions laborals 2825,95 

 TOTAL 228.397,06 
    

Despeses corrents 

Aplicació Denominació Import 

11 241 212 Manteniment edificis ET La Raureta 5.000,00 

11 241 213 Manteniment Instal�lacions ET La Raureta 4.000,00 

11 241 22000 Material d’oficina ET La Raureta 1.605,64 

11 241 22700 Neteja ET La Raureta 1.000,00 

22 931 22708 Serveis de recaptació ORGT 5.000,00 

40 151 22706 Estudis i treballs tècnics 15.200,00 

40 161 219 Manteniment clavegueram 5.000,00 

40 165 21902 Manteniment enllumenat 4.000,00 

40 165 22100 Energia elèctrica via pública 25.000,00 

50 155 210 Manteniment de rials 10.000,00 

50 155 21000 Manteniment vies públiques 7.000,00 

50 155 215 Manteniment mobiliari serveis bàsics 2.000,00 

50 169 213 Manteniment maquinària e.a. serveis bàsics 2.000,00 

50 169 214 Manteniment vehicles serveis bàsics 2.000,00 

50 169 22104 Vestuari serveis bàsics 4.000,00 

50 171 213 Manteniment maquinària jardineria 2.500,00 

71 162 2270001 Servei deixalleria 1.000,00 

71 162 2270006 Tractament orgànica CRVO 8.000,00 

71 170 22103 Combustibles medi ambient 200,00 

90 130 22103 Combustibles seguretat 3.000,00 

90 132 213 Manteniment Instal�lacions policia 6.000,00 

90 132 214 Manteniment vehicles seguretat 2.000,00 

 TOTAL 115.505,64 

   

Finançament 

Aplicació Denominació Import 

870.00 Per a despeses generals 115.505,64 

 TOTAL 115.505,64 

   

   

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Despesa 

Aplicació Denominació Import 
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61 231 48905 Subvenció Complex Maricel Filles de la Caritat  St. Vicenç de Paül 1.500,00 

 TOTAL 1.500,00 

   

Finançament 

Aplicació Denominació Import 

870.00 Per a despeses generals 1.500,00 

 TOTAL 1.500,00 

 
2.- Publicar els acords anteriors en el BOP, per al tràmit d’informació pública, durant un 
període de 15 dies, d’acord amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la llei reguladora 
de les hisendes locals. En el supòsit que no es produeixin reclamacions en el termini esmentat, 
l’acord de modificació del Pressupost de l’exercici 2011, s’entendrà definitivament aprovat per 
aquesta Corporació. 
 
- A continuació el tinent d’alcalde Sr. Barris fa una explicació de la proposta que llegeix 
literalment:  
 
Atès que les transferències de crèdit i els suplements de crèdit estan regulats per llei i 
atès que l’any 2010 el govern de l’Estat espanyol va adoptar mesures extraordinàries 
per a la reducció del dèficit públic a partir de reduir els costos de personal dels 
exercicis 2010 i 2011. 
 
Atès que l’exercici 2011 es troba prorrogat i que en el capítol 1 no es reflecteix 
aquesta reducció de costos de personal. 
 
I que el romanent de Tresoreria era positiu, i per tant no aplicable i que la segona 
prioritat imposada per govern de l’Estat espanyol va ser disminuir el nivell 
d’endeutament a llarg termini. 
 
Hem de proposar:  
 
Primer, dotar el capítol 9 per valor de 115.505,64€ per tal de d’acomplir l’article 14 
del Reial decret 8/2010. 
 
Segon, i atès que hi ha diverses despeses específiques i determinades que no poden 
demorar-se fins a l’exercici 2012 i per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta 
insuficient i no pot ser objecte d’ampliació tal com s’explica en la memòria de l’alcalde, 
hi ha la intenció de dotar les partides de despeses corrents de la següent manera: 
 
Partides relacionades amb l’Escola d’Oficis en concepte de manteniment i neteja per 
valor d’11.605 euros amb 64 cèntims. 
 
1.000 euros per respondre als pagaments que resten envers l’organisme de recaptació 
tributària de la Diputació de Barcelona. 
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15.200 euros per respondre a la factura presentada l’any 2009 en relació amb la 
redacció i aprovació inicial del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i 
que per raons diverses es va presentar l’any 2011. 
 
63.000 euros per suplementar les aplicacions relacionades amb manteniment del 
clavegueram, els rials, l’enllumenat, l’electricitat a la via pública i la mateixa via pública, 
el manteniment de mobiliari, maquinari, vestuari i vehicles de serveis bàsics i també per 
al manteniment de la maquinària de jardineria 
 
9.200 euros per suplementar les aplicacions relacionades amb el servei de deixalleria, 
el tractament de l’orgànica i el combustible de la Regidoria de Medi Ambient. 
 
I finalment 11.000 euros per suplementar partides relacionades amb seguretat, com ara 
vehicles i combustibles i manteniment d’instal�lacions. 
 
Tot plegat fa un total de 115.505 euros amb 4 cèntims, que són tots necessaris per 
acabar l’exercici 2011. 
 
I tercer, tramitar un crèdit extraordinari d’acord amb la proposta realitzada per la 
Regidoria d’Acció Social per atorgar la subvenció nominativa d’acció social al complex 
Maricel, ja que aquest no estava previst en el pressupost del 2011, i d’acord amb el 
Decret d’Alcaldia de 18 de gener de 2011 en què s’especifica que encara que les 
subvencions no es podran atorgar fins a l’entrada en vigor del pressupost 2011, sí que 
es podran atorgar determinades subvencions, aportacions o ajudes que resultin 
d’obligat compliment i aquesta no es pot demorar fins a l’exercici 2012. 
 
És per tot això que, de conformitat amb la llei i vista la memòria de l’alcalde i l’informe 
d’Intervenció, es porta al Ple l’aprovació dels següents acords: 
 
1.- Aprovar la modificació de crèdit 14/2010 presentada. 
 
2.- Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
- La regidora Sra. Moreno, en representació del grup municipal d’ERC, manifesta 
literalment el que segueix: “ERC s’abstindrà en la votació d’aquesta modificació de 
crèdit, ja que no tenim res a dir en quant a la destinació dels 228.397 amb 06.- € 
corresponents a la reducció del 5% dels funcionaris tal i com ens obliga el Decret  llei 
8/2010 de 20 de maig que es destinen a amortitzar préstecs.   
 
Només volem fer una consideració al respecte. L’esmentat decret llei només és 
d’aplicació per a l’any 2010 i 2011, però sembla ser que s’aprovarà un altre decret amb 
la mateixa línia de retallar el sou als funcionaris. Aquest grup municipal, té coneixement 
que altres administracions locals, van fer una interpretació més àmplia del decret i van 
evitar reduir el sou als treballadors amb unes rendes més baixes. Per això ERC demana 
a aquest govern municipal que en futures aplicacions de retallades de sous públics, es 
tingui en compte els treballadors que formen part del grup E i que no arriben a cobrar 
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1.000.-€ per tal que no se’ls apliqui aquesta retallada del 5%, i se’ls mantingui el sou 
íntegre.  
 
En quant a la modificació de crèdit relatives al crèdit extraordinaris, per fer front a 
despeses corrents, tenim alguns dubtes que ja varem plantejar a la comissió informativa 
de la setmana passada però que encara no han estat resolts com per exemple, si el 
manteniment de rials que es dota amb 10.000.-€ inclou el buidatge de la 
desembocadura de la Riera, la qual instem una vegada més al govern municipal a buidar. 
Tampoc podem estar d’acord amb el servei de deixalleria mòbil, quan el consell 
comarcal ens la va cedir gratuïtament, segons ens va fer saber el mateix regidor, i 
finalment tampoc entenem els 8.000.-€  de l’orgànica doncs no sabem per a què s’han 
de comprar amb aquesta urgència bosses compostables, quan ja es van repartir 
gratuïtament en el seu moment al fer la campanya de la recollida porta a porta el 
passat mes de gener.  
 
Per tot això, el grup municipal d’ERC s’abstindrà. 
 
- El regidor Sr. Caldeira, en representació del grup municipal de la CUP, manifesta 
literalment el que segueix: Respecte al punt que es porta a aprovació, des del grup 
municipal de la CUP entenem part dels motius que provoquen aquesta modificació de 
crèdit: són despeses corrents que cal satisfer. 
 
Ara bé, són figues d’un altre paner l’origen d’aquests diners. Una part, 115.000 euros, 
prové del romanent. Per dir-ho d’alguna manera, es aquell raconet que té l’Ajuntament 
per atendre imprevistos. 
 
El que no compartim és el com s’han aconseguit els 228.000 euros restants per 
respondre a la modificació. Això és: són diners que provenen de retallades decretades 
pel govern espanyol sortint. 
 
La CUP no compartim el fet de fer retallades indiscriminades a totes les persones que 
fan la funció pública. Pensem que cal retallar tot allò prescindible. I n’hi ha, perquè  hi 
ha hagut èpoques en què hem lligat els gossos amb llonganisses. 
 
Però ara, a tocar del 2012, som a les portes d’una profunda crisi, de gran calat, i on 
rere les retallades s’hi amaga no només una crisi econòmica sinó especialment una crisi 
del sistema, una crisi de valors, una crisi social, una crisi ecològica i, també, una crisi de 
drets democràtics en regressió. 
 
I tot això res no fa pensar que tombarà per bé en pocs anys. Per tant, si la cosa ha de 
ser de llarga durada i implicarà canvis estructurals, socials i una volta més de cargol als 
drets nacionals dels Països Catalans,doncs arribarà un dia que no hi haurà res a retallar 
i amb tot no haurem aconseguit sortir del forat. 
 
Ens caldrà, a tothom, però especialment a les administracions, i sobretot la local que, al 
capdavall és la més propera, ser imaginatius i saber treure suc al que tenim, que són les 
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persones, la cooperació i molt pocs diners. I també ens cal recuperar la sobirania fiscal. 
Ens cal la independència. 
 
Per tant, defensem que les retallades no són la solució. Ho és pel qui dia passa any 
empeny. Però no és una solució sòlida. 
 
Per tot el suara exposat, el sentit del vot de la CUP en aquest punt serà l’abstenció.  
 
- La regidora Sra. Balliu, en representació del grup municipal d’ICV, manifesta 
literalment el que segueix: Alcalde, regidors, regidores, assistents a la Sala de Plens i  
els que ens escolten des de casa per Ràdio Arenys. 
 
El grup municipal d’ICV, vista la memòria i l’informe tècnic de la cap de Recursos 
Humans presentats en la comissió informativa corresponent, pensem que estan 
justificats tècnicament .  
 
Ara bé, entenem que l’equip de govern format per CIU, el Partit Popular i el Bloc 
Municipal, ha considerat  adient  i d’acord amb els seus criteris, que es destinin els 
recursos afectats derivats de l’aplicació de les mesures de reducció de costos de 
personal dels exercicis 2010 i 2011,  a  suplementar i sanejar unes partides del 
pressupost determinades, algunes de les quals no prou justificades ni urgents. 
 
El nostre grup, potser amb una sensibilitat diferent i  atesa la situació de crisi en  què 
ens trobem, apostem per suplementar i distribuir les despeses a cobrir  en altres 
aplicacions del pressupost, prioritzant- ne  alguna d’acció social, de gent gran o de 
cooperació i amb necessitats més urgents en aquests moments. 
 
Així mateix, i per acabar,  creiem que hauria estat bé parlar, i ens consta que no s’ha 
fet, amb l’Intercomitè d’aquesta casa, és a dir amb els mateixos treballadors municipals 
de la destinació d'aquests diners que tenen l’origen en la retallada del seu 5% del sou i 
consensuar-ho amb ells, i així també es faria participar i s’implicaria el funcionariat en 
els reptes del govern. 
 
Per tot el que he exposat, el nostre grup s’abstindrà en la proposta d’aprovació de la 
modificació de crèdit que avui es porta a Ple. 
 
- El regidor Sr. Vinyes, en representació del grup municipal del PSC, manifesta 
literalment el que segueix: La modificació de crèdit que es presenta, la número 14, és 
la que habitualment es fa a final d’any per corregir desviacions i compensacions entre 
partides. En aquest cas hi ha dues parts ben diferenciades: la que la llei obliga que part 
dels sous dels funcionaris vagi a amortitzar crèdit i la que a partir del romanent posen 
diners a partides que han quedat curtes.  
 
Pel que fa al primer aspecte, el de l’amortització de deute a partir dels sous dels 
treballadors, volem que quedi clar que és una mesura excepcional obligada pel Govern 
central i que els treballadors públics, sense ser causants de la crisi, en reben les 
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conseqüències. Quan es parla de funcionaris o de treballadors de l’administració 
pública moltes vegades no pas precisament en positiu ens oblidem que tots els 
treballadors públics no solament no han vist augmentat el sou, sinó que l’any passat i 
aquest l’han vist reduït sense que s’hagi reduït el cost de la vida (ipc); al contrari, ha 
augmentat. Per tant, quan valorem els treballadors públics també tinguem-ho en 
compte. 
 
Pel que fa al segon aspecte, el de la modificació de crèdits de partides, entenem el grup 
socialista que s’ha anat a la part més senzilla, a veure què quedava de romanent sense 
treballar altres partides que potser haurien pogut ser transferidores de crèdit. En 
aquest sentit estem deixant el romanent molt prim i no hem interioritzat, el govern, 
que cal estalviar, com que hi ha romanent. 
 
També volem posar de manifest que les modificacions a partides i la seva explicació és 
completament discordant. Sabem que unes partides necessiten més diners però no per 
la partida en si, sinó per la vinculació jurídica, la qual cosa, amb els documents lliurats fa 
pràcticament impossible saber en què s’ha gastat de més? El perquè s’ha gastat de més 
no se sap. En poso uns exemples sobre les dades que se’ns han passat per al 
pressupost del 2012. 
 
Partida Modificació Press2010 Dades 2012 
Manteniment enllumenat 4.000 115.00 100.000 
Energia elèctrica via pública 25.000 314.000 230.000 
Manteniment maquinària  serveis bàsics 2.000 32.000 25.000 
Vestuari serveis bàsics 4.000 10.000 7.500 
Manteniment vehicles seguretat 2.000 7.250 6.500 
Manteniment instal�lacions policia 6.000 11.000 8.600 
 
Entenem que algunes partides amb noms i cognoms, que no coneixem, estan desviades 
i no hem pogut saber. Però en altres partides que s’especifiquen no hi estem d’acord. 
Una d’elles és el servei de deixalleria mòbil. Ni aquest any ni l’any vinent hauríem de 
permetre aquest luxe econòmic que va bé pel Consell Comarcal però no per a la 
nostra economia. Com tampoc no entenem a quina despesa s’ha de respondre per al 
subministrament de bosses compostables per a la recollida selectiva. Val a dir que 
enmig d’alguna d’aquestes partides hi ha d’haver el que s’ha contractat de més per a la 
neteja de via pública amb una empresa externa. Aspecte en el qual tampoc estem 
d’acord. També hi ha obres a la Policia. No sabem si aquesta intervenció està dins 
aquestes modificacions, però hi havia altres prioritats en altres dependències 
municipals. 
 
Finalment només un apunt consistent a posar de manifest que després d’un mes en què 
es modifica el pressupost per a les subvencions nominatives de serveis socials es fa una 
modificació, amb què, tot sigui dit, estem d’acord, però ha aparegut de nou? I no 
creuen que al centre Horitzó de Pineda, amb nois d’Arenys, també podrien tenir dret 
o opció a una subvenció? Val a dir que s’està molt a final d’any i que si no es va de 
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pressa hi ha el risc que es trigui molt de temps a fer efectiu el pagament d’aquesta 
subvenció. 
 
Un darrer apunt encara. Tornem a demanar al govern, per tal que ho comuniqui als 
tècnics de la casa, que voldríem que les convocatòries i els informes es trametessin 
electrònicament. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació: 
 
Vots a favor: 5 vots CIU, 2 vots PP, 1 vot VIA-SI-RCAT-Bloc Municipal 
Abstencions: 1 vot Esquerra-AM, 1 vot CUP i 2 vots ICV-EUIA-E 
Vots en contra: 4 vots PSC  
 
Per majoria simple, se n’acorda l’aprovació. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària        Vist i plau 
         L’alcalde  
 
 
 
 
 
 
 
 


