
 
  
 

 
  

 

Secretaria/eb 

 
 
Acta de la sessió extraordinària del Ple  
  
Núm. de la sessió: 20 
Data: 23 de desembre de 2014 
Horari: de 20.00-  23:15  hores 
Lloc: Sala Ple  
  
Hi assisteixen: 
  

Llista d’assistents 

FORS GARCIA, ESTANISLAU – alcalde 
VINYES VILA, RAMON – tinent d'alcalde  
QUINTERO ARAGON, MARIA BELEN - tinent d'alcalde 
FONTBONA ARBOS, SANTIAGO - tinent d'alcalde 
ESTRADA OCAÑA, LORENA - tinent d'alcalde  
PASCUAL RODRIGUEZ, ROMAN – tinent d’alcalde   
ACERO CHERTA, ALEJANDRO - regidor 
REAL IGLESIAS, SORAYA - regidora 
LLODRA NOGUERAS, JUAN MIGUEL – regidor   
ALMANSA ARAGON, JUAN JOSE - regidor 
ILLESCAS SÁNCHEZ, MARIA ISABEL - regidora 
ROIG CASAS, ISABEL - regidora 
LOPEZ NAVARRO, JOSEP ANTONI - regidor 
MORENO NOGUÉ, ANNABEL - regidora 
CALDEIRA BACARDIT, DAVID - regidor  
CATALINA VICTORY MOLNÉ – secretària   
 
No hi assisteixen 
 
MIR JULIÀ, SUSANNA – regidora   
BALLIU TENAS, MARIA ASSUMPCIÓ – regidora  
 

  
 
1.- Aprovar acta sessió anterior de data 26 de novembre de 2014.- 
 
La secretària llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, del dia 26 de novembre de 
2014. L’acta s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
El regidor Sr. Acero en representació del grup municipal del BLOC manifesta: Vull deixar 
constància de la nostre disconformitat pel fet de que l’Acta no recull ni que sigui 
telegràficament les respostes als precs quan aquestes son donades i fins i tot son llegides d’un 
document escrit perfectament incorporable a l’Acta. 
 
 



 
  
 

 
  

 

 2.- Aprovar el Pressupost General i la plantilla orgànica de l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar per a l’any 2015.-  
 
El tinent d’alcalde Sr. Vinyes presenta el Pressupost de 2015 per un import de 17.125.294,30 € 
que compren el de la pròpia Corporació i el de la Ràdio, mitjançant un power point.. A grans 
trets manifesta les aportacions que es duran a terme amb els ingressos i les despeses previstes 
per l'any 2015 i diferents modificacions que incorpora el pressupost. Aspectes que de manera 
succinta es relaciona a continuació i consta en deguda forma i contingut en l'expedient 
administratiu.  
 

El present projecte de pressupostos per a l’exercici 2015 s’ha elaborat sota els criteris més 
adequats per donar resposta a les necessitats del nostre municipi en una situació d’evident 
estancament de l’activitat econòmica amb tot el que això suposa en quant a les possibilitats 
d’obtenció de recursos i, sobretot, en la problemàtica social derivada d’una major desocupació 
entre el sectors més desfavorits de la nostra població. En l’àmbit dels ingressos cal destacar: 
• Caiguda dels ingressos vinculats a l’activitat immobiliària i construcció. Remarcar 

especialment la davallada en l’ ICIO dels últims exercicis, i les devolucions previstes que 
s’hauran d’efectuar l’exercici 2015. 

• Incertesa en els cobraments de les transferències de la Generalitat, i disminució de les 
subvencions rebudes d’aquesta administració. 

• Congelació dels recursos en concordança amb l’aprovació inicial de les ordenances fiscals 
per a l’any 2015 on no s’augmentaven els imports ni dels impostos ni de les taxes, 
disminuint el tipus impositiu de l’IBI, principal figura impositiva, perquè no hi hagués 
augment en la quota, donat que es procediran a incrementar els valors cadastrals. 

 
Els ingressos corresponents al pressupost 2015 representen un 0,95%  respecte al del 2014. I 
compren els impostos, taxes i transferències corrents que a continuació es detallen en nombre 
i quantitat:  
 
a) Impostos 
 
• Impost sobre béns Immobles. 6.210.120,00 amb una disminució del 0,5685%. 
• Plusvàlues. 560.000. 
• Impost Vehicles. 791.000,00 per a 805.000 de l’any 2014.  
• Impost sobre activitats econòmiques 185.000 igual que l’any passat.  
• Impost construccions 75.000,00. Experimenta un augment del 50% sobre les previsions de 

drets a reconèixer durant l’exercici 2014. 
  
 
b) Taxes 
• Clavegueram. 366.300,00. 
• Escombraries. 1.260.000,00.  
• Cementiri. 70.000,00.  
• Escola de Música. 141.300,00. 
• Guals. 73.430,00. 
• Terrasses. 80.265,00 
 



 
  
 

 
  

 

• La taxa de clavegueram i escombraries resten congelades, es preveu el mateix que les 
previsions de drets de 2014. 

• Preu públic per estades a la Residència Geriàtrica: es preveu un import de   714.305 €, 
superiors als 663.798,67 € liquidats al 2013, ja que les previsions  d’ocupació són majors, 
atesos els drets reconeguts a novembre de 2014. 

• Sancions de trànsit: La previsió és de 2015 de 314.000 € xifra un pel superior als drets 
reconeguts previstos per a  2014 (298.165,97€ ). Tenint en compte que la xifra del 2014 és 
molt inferior a la dels altres anys, però mantenint un criteri de prudència al respecte. 

• Preu públic escola bressol. Es pressuposten 210.000 euros xifra molt inferior a les 
previsions inicials de 2014 que era de 250.000 euros, donat que la previsió de 
reconeixement de drets al 2014 també és inferior preveient-se una ocupació de les aules 
menor. 

• Convenis ecovidrio i ecoembes i valorització energètica...: són els ingressos que es 
preveuen obtenir amb el nou sistema de recollida d’escombraries que s’implantarà durant 
l’exercici 2015. 

 
 
c)  Transferències corrents: 
 
• Disminució del 0,14% respecte a les previsions inicials de 2014, passant de 3.583.884,16 € 

al 2014 a 3.578.971,44 € al 2015. 
• Les subvencions de la Generalitat (120.996,44 €) han disminuït respecte les previsions 

inicials de 2014 (325.119,76 €), preveient una disminució de les quantitats rebudes a 
l’exercici 2015, i també molt inferiors als drets reconeguts l’exercici 2013 (235.803,05 €). 
La incertesa en els cobraments de les transferències d’aquesta administració i el retard en 
l’atorgament de les subvencions previstes dificulta poder realitzar les previsions per l’any 
vinent. En concret no s’ha pressupostat cap subvenció relativa al manteniment de l’escola 
de música, ni pel concepte d’escola bressol, ni tant sols s’ha pressupostat la subvenció 
relativa al Fons municipal de la Generalitat, donat que a data d’avui no s’ha cobrat cap 
import per aquest concepte.  

• La Participació en els tributs de l’estat, d’acord amb les previsions comunicades pel 
Ministeri s’ha calculat tenint en compte una congelació de les quantitats rebudes al 2014. 
Sembla ser que es preveu que les bestretes seran d’una quantitat superior però la 
liquidació definitiva de l’exercici 2013 serà negativa.  

• Pel que fa a la resta de subvencions s’han pressupostat només les que es reben cada any i 
per l’ import de 2014. Amb excepció de la subvenció rebuda de la Diputació de Barcelona 
per l’escola bressol  que s’ha pressupostat en la seva integritat l’import atorgat pel curs 
2012-2013, atès que a data d’avui es desconeix l’import subvencionat del curs 2013-2014. 
També s’ha pressupostat la subvenció relativa al “suport a la prestació adequada de serveis 
públics”, que s’ha pressupostat en la seva integritat a l’exercici 2015 perquè serà aquest 
any quan es justificarà l’ esmentada subvenció i es comptabilitzarà la part de la subvenció 
que no té bestreta, i tenint en compte, que la Diputació des del 2012 està atorgant aquest 
tipus de subvencions. 

 
 
Les despeses corresponents el pressupost 2015 representen un 1,66% d’augment respecte al 
del 2014. I compren despeses de personal, despeses corrents, despeses financeres i 
transferències que a continuació es detallen en nombre i quantitat:  



 
  
 

 
  

 

 
a) Despeses de personal  
 
• Aquest Capítol experimenta una disminució de 6.639.878,61 euros (2015) a 6.648.026,91 

euros (2014) és a dir, un -0,12%.  
• La despesa prevista relativa als Plans d’ocupació s’augmentarà considerablement per la 

subvenció de la Diputació. Per contra s’ha inclòs la despesa relativa al pagament de part de 
la paga extra de nadal dels funcionaris de l’exercici 2012. També s’ha reduït, a partir de l’1 
de juliol de 2015, la despesa relativa al personal eventual. 

• No hi ha increment de retribucions  
 
 
b) Despeses corrents: 
 
• Aquest Capítol experimenta un increment de 7.110.592,57 euros (2015) a 6.874.708,76 

euros (2014), el que suposa un 3,43 %. 
• Aquest augment s’explica sobretot per l’ increment que experimenta, entre d’altres, 

l’aplicació d’energia elèctrica de l’enllumenat públic. I també per l’ increment que 
experimenten les aplicacions de reparacions, manteniment i conservació 

 
c) Despeses financeres: 
 
• Aquestes despeses s’incrementen de 242.931,46 euros (2015) a 234.646,15 euros (2014). 

Experimentant un increment l’aplicació d’interessos financers, atès que els interessos de les 
operacions dels últims exercicis són molt més elevats i una disminució, en canvi, en 
l’aplicació d’interessos de demora, atès que aquest any els interessos per la sentència 
dictada pel TSJC de 15 d’abril de 2011  són menors. 

 
d)  Transferències corrents: 
 
• Les transferències corrents s’incrementen de 685.149,45 euros (2015) a 681.282,30(2014), 

0,57%. Això suposa pràcticament una congelació d’aquesta despesa, tenint en compte que 
s’ha incrementat l’aplicació relativa a les beques menjadors, que atorga el Consell 
Comarcal, i s’han disminuït altres aportacions, com ara la transferència a l’EPE Ràdio 
Arenys. 

 
Val a dir que les despeses per regidories s’han distribuit d’acord amb el següent quadre: 
 
Àrea Import 
Alcaldia 500.177,80 
Administració general 1.638.367,30 
Hisenda 2.125.227,17 
Promoció econòmica 284.173,31 
Comunicació 331.460,00 
Mobilitat 24.065,00 
Turisme, fires i consum 89.105,91 
Urbanisme i serveis tècnics 1.694.259,78 



 
  
 

 
  

 

Brigada i serveis Municipals 1.207.465,46 
Medi ambient i platges 2.156.812,40 
Cultura 500.280,01 
Festes 161.781,00 
Centre Espriu 87.414,03 
Museus 229.065,31 
Biblioteca 180.540,19 
Educació 1.309.206,86 
Infància i joventut 122.320,14 
Participació ciutadana 59.223,98 
Igualtat 6.150,00 
Gent Gran 10.725,00 
Civisme 3.840,00 
Benestar social i familia 773.563,14 
Cooperació internacional 8.750,00 
Esports 513.157,19 
Geriàtric 888.639,69 
Governació 2.045.137,53 
Sanitat 113.596,10 

 
17.064.504,30 

 
 
 
 
• Hisenda i administració: Darrer any sentències i aquest ja menor 
• Promoció econòmica: Inici viver empreses i inversions mercat 
• Turisme: Catàleg turístic de la vila 
• Geriàtric: Canvi motor ascensor, finestres, cadires menjador i adequació 3er pis. 
• Urbanisme: 3ª fase carrers (Doedes i sa clavella) i idees cobertura 
• Medi ambient: Recollida selectiva i més zones d’esbarjo a la platja 
• Joventut: Equipar bucs d’assaig 
• Serveis: Noves màquines de neteja 
• Cultura: Inici 3ª fase Principal i can Portell, Web Arxiu; web artistes arenyencs; catalogació 

centre Espriu; Biblioteca renovació aparells i catalogació fons 
• Ensenyament: Pla de Transició al treball 
• Alcaldia: Subvenció entitats 
• Serveis Socials: Dos habitatges més 
 
 
Per finalitzar el Sr. Vinyes finalitza la seva intervenció donant a conèixer  l’endeutament pel 
2015 que es amb principi del 48% segons el quadre relacionat: 



 
  
 

 
  

 

Saldo viu operacions de crèdit a 31/12/2014 6.386.089,23

Liquidació 2013 Drets reconeguts nets (capít 1 a 5) 16.204.101,82
(no inclou ingressos urbanístics ni extraordinaris)
total 16.204.101,82

% endeutament 39,41%

Els drets reconeguts nets consolidats amb la EPE Ràdio Arenys

Afegint l'operació prevista pel 2015

Deute viu 7.561.189,23
total 16.204.101,82

% endeutament 46,66%

Si es realitzen els càlculs sobre els drets reconeguts nets de 2014 i la previsions pel 2015.
(Sense consolidar amb la EPE)

DRN previstos 2014 Previsions inicials 2015
OPERACIONS CORRENTS (capítols 1 a 5) 15.813.966,88 15.752.526,44
(no inclou ingressos urbanístics ni extraordinaris)
total 15.813.966,88 15.752.526,44
% endeutament,inclosa operació 2015 47,81% 48,00%

 
 
A continuació el tinent d’alcalde Sr. Vinyes dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
Vista la documentació de l’expedient del Pressupost General de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
per a l’any 2015. 
 
El pressupost general ha estat format pel president i està integrat pel pressupost de la pròpia 
entitat i per les previsions de despeses i ingressos de l’entitat pública empresarial Ràdio 
Arenys. 
 
Atès que d’acord amb el que preveu 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 (TRLRHL), el 
Pressupost de l’Ajuntament d’Arenys de Mar conté la previsió de l’Estat d’Ingressos i de 
Despeses de l’exercici 2015. 
 
Atès que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost és la prevista a l’article 166 
TRLRHL, que estableix el contingut dels Pressupostos dels ens Locals. 
 
Atès que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del Pressupost, segons 
allò que disposen els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local i l’article 168.4 del TRHL. 
 
Vist l’article 6.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, que estableix que la comptabilitat de les Administracions Públiques i 
demés subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, així com el Pressupost i 



 
  
 

 
  

 

liquidacions, hauran de tenir informació suficient i adequada que permetrà verificar la seva 
situació financera, el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat 
financera. 
 
Vist l’article 15 de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, que desenvolupa les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix l’obligació de les Corporacions Locals de 
remetre abans del 31 de gener de cada any: 
 

1. Els pressupostos aprovats i els estats financers inicials de tots els subjectes i entitats 
compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre, de les inversions previstes a 
realitzar a l’exercici i en els tres següents, amb la seva corresponent proposta de 
finançament i els estats de previsió de moviment i situació del deute. 

2. La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del 
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les 
normes del Sistema Europeu de Comptes. 

3. L’informe de la Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i del 
límit de l’endeutament. 

4. La informació relativa a personal recollida als apartats 1 i 2 de l’ article 7. 
5. Informació sobre els passius contingents, com són les garanties públiques i préstecs 

morosos, que puguin incidir de manera significativa en els pressupostos de les 
corporacions locals. 

 
Vista la plantilla de personal, la relació de llocs de treball i els annexos de personal funcionari i 
laboral d’aquest Ajuntament que es proposa per a l’any 2015, així com l’informe jurídic emès al 
respecte.  
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Vist l’informe d’Intervenció relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del 
límit d’endeutament. 
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents Acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a 
l’any 2015 per un import consolidat de 17.125.294,30 euros, i en el qual s’integren els 
pressupostos de la pròpia entitat per import de 17.064.504,30 euros i les previsions de 
despeses i ingressos de l’EPE Ràdio Arenys per import de 343.250,00 euros d’acord amb la 
documentació annexa, i integrat per la següent documentació: 
 

• Pressupost de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
• Estats de Previsió de despeses i ingressos de l’Entitat Pública Empresarial Ràdio 

Arenys. 
• Bases d’Execució del Pressupost 
• Documentació Complementària: 

o Memòria explicativa del contingut del pressupost i de les principals 
modificacions en relació amb el pressupost del 2014 

o Annex de Personal. 
o Annex d’Inversions 



 
  
 

 
  

 

o Informe econòmic-financer 
o Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avançament de l’exercici 

corrent. 
• Annexos: 

o Programa Anual d’actuació, inversions i finançament de l’Entitat Pública 
Empresarial Ràdio Arenys. 

o Estat de consolidació del pressupost de l’Ajuntament amb el de l’Entitat Pública 
Empresarial Ràdio Arenys. 

o Estat de previsió de moviments i situació del deute. 
• Documentació relativa a la verificació de la situació financera, compliment d’objectius 

d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera (Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera). 

 
Segon.- Aprovar inicialment les Bases d’Execució del pressupost general. 
 
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar i de l’EPE Ràdio Arenys, per a l’any 2015. 
 
Quart - Publicar el present acord al BOP per al tràmit d’informació pública durant el termini 
de 15 dies hàbils d’acord amb allò que disposa l’article 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, 
entenent-se el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2015 definitivament aprovat 
en el supòsit de no produir-se reclamacions en el termini esmentat. 
 
 
El regidor Sr. Acero en representació del grup municipal del BLOC manifesta literalment el 
que segueix:  S’ha de dir, que com és tradicional ja, l’oposició només ha comptat amb 4 dies 
per analitzar els pressupostos que el Govern proposa i això fa que no es pugui aprofundir en la 
mesura que és necessària. 
 
Val a dir que hi ha aspectes en els que hi estem d’acord, aspectes que son discutibles i altres 
que hi estem radicalment en contra, res de nou. 
 
Promoció Econòmica i Turisme 
Hem observat un increment de gairebé el doble respecte 2014 en la dotació per a accions de 
promoció econòmica i ocupació (hem descomptat sous, manteniment d’edificis i despesa 
corrent), passant de 33.000 € a 60.000 €, a Turisme s’ha passat a 89.105,91 €, un creixement 
espectacular. 
 
Quan vens d’un històric en que Promoció Econòmica ha estat la Regidoria pitjor dotada en 
relació a la seva importància en el benestar de la població, que per fi se la doti dels recursos 
necessaris per fer millor la seva feina, és motiu de satisfacció, doncs és una reivindicació 
llargament lluitada. 
 
Però anem a pams, la dinamització econòmica de la vila i la lluita contra l’atur és una equació 
que té dues variables clau: disposar dels recursos econòmics necessaris i  l’adequada aplicació 
d’aquests recursos. L’any 2013 Promoció Econòmica i Ocupació comptava només amb 7.000 € 
reals per aquesta tasca i per postres, a començament d’any es va suprimir totalment la 
subvenció que mantenia les dues tècniques dedicades exclusivament al servei d’ocupació, el 



 
  
 

 
  

 

resultat fou que tot i les condicions adverses i el baix pressupost, per primer cop es triplicà el 
nombre de persones que van trobar feina a través del servei municipal. 
 
Destaco també del present Pressupost la dotació pròpia per desenvolupar projecte del turisme 
pesquer, de tal manera que no se’n depengui exclusivament de les subvencions, que sovint les 
ofereixen per allò que NO necessitem i les neguen per allò que ens fa falta, aquest va ser un 
dels motius de discussió amb l’Alcalde pocs mesos abans de dimitir com a Regidor de 
Promoció Econòmica, me n’adono que ha calgut plegar per que l’Alcalde doni llum verda a 
moltes de les propostes que en el seu dia vaig formular i lluitar, per què abans no ho va fer i 
ara si és un misteri. 
 
Malgrat això, hi ha propostes que no veiem reflectides al Pressupost, com per exemple la 
rehabilitació gradual de les instal·lacions del Mercat, només trobem una dotació en concepte 
de manteniment de 5.000 €, que serveix per molt poca cosa, doncs una reparació de les 
portes de vidre ja costa uns 2.000 €, o el fet de canviar les bombetes que es fonen als focus 
del sostre costa de 150 a 200 € cada cop, i es fonen unes quantes vegades a l’any. 
A l’estiu del 2011 un arenyenc que finalitzava els seus estudis de veterinària va demanar de fer 
el seu projecte sobre la salubritat del Mercat Municipal, com que es tracta d’un treball personal 
no es pot fer públic, però va posar en evidència nombroses mancances en aquest equipament i 
personalment el vaig fer servir de guia per anar millorant i adequant-lo a les normes tècniques i 
sanitàries que son exigibles. L’adequació i modernització de les cambres frigorífiques, la 
instal·lació d’un escalfador d’aigua (obligatori i inexistent fins aleshores), substitució completa 
dels embornals per evitar l’entrada de rosegadors, eliminació d’un dipòsit d’aigua dubtosa i 
altres intervencions que darrere la gran reforma del Mercat que mai arriba, s’han obviat durant 
anys i panys. 
 
Quan vaig plegar vaig deixar encomanat que es formalitzés un pla plurianual d’obres de millora 
i rehabilitació, atesa la dificultat de trobar finançament públic i privat per a la reforma integral 
desitjada, això s’hauria de recollir al pressupost i no el trobem. 
 
Sabem pel Regidor, que està prevista la substitució de les actuals canonades de ferro per pvc, 
ja que les de ferro ni son acceptables higiènicament i pateixen a més, continus problemes de 
goteres que cauen sobre les parades; sabem també que es preveu una inversió en millorar 
l’instal·lació elèctrica i el paviment. Entenem que es deuen fer aquestes obres amb diners del 
2014. En qualsevol cas, cal continuar amb el programa de millores i rehabilitació del Mercat i 
per això s’ha de contemplar al Pressupost. 
 
Els diners no son infinits i per tant s’han de repartir de manera equilibrada entre les accions 
intangibles de dinamització comercial i la inversió tangible als equipaments comercials, no 
veiem que això sigui així. Des del BLOC MUNICIPAL apostem per la rehabilitació i 
conservació dels edificis municipals i el Mercat ha estat històricament dels més descuidats. 
 
Despesa energètica 
Rellegint el Pressupost es veu que un dels capítols més destacats de la despesa a qualsevol 
Àrea és la factura energètica, una partida que no para de créixer devorant recursos necessaris. 
Ja hem comentat en diverses ocasions que el nostre Grup fa un any que va proposar amb 
coneixement de causa i ànim constructiu de adequar la potència tarifaria a la potencia real que 
es consumeix, un canvi administratiu que segons avaluacions del Govern suposarà un estalvi de 
44.000 €, aquest estalvi hauria de servir per finançar part de la següent fase de reducció i 



 
  
 

 
  

 

eficiència energètica. Poso un exemple, seguint amb el Mercat Municipal, el Regidor de l’Àrea 
comenta que es pretén remodelar (amb un cost important) la instal·lació elèctrica per tal de 
permetre posar comptadors individuals a cada parada i que cadascú pagui en proporció al que 
es consumeix, això es podria fer ja mateix instal·lant aparells medidors i obtenir lectures 
internes que ens donarien la mateixa informació i ens estalviaríem les altes de tots els 
comptadors i es detectarien també els comportaments malbaratadors d’energia, al Mercat 
restarà el consum del llum general a càrrec de l’Ajuntament i caldria no conformar-se amb la 
despesa actual: canviar els llums per altres basats en leds, automatitzar l’encesa i apagada de 
llums per evitar novament malbarataments per manca de control, etc. 
 
El cost del consum energètic dels edificis de Serveis Generals de l’Ajuntament també és força 
elevat i una primera actuació de baix cost és la instal·lació de dispositius de medició de 
consums, sovint n’hi ha prou amb detectar comportaments poc eficients per reduir 
substancialment la factura, si la calefacció o l’aire condicionat es posa en marxa un parell 
d’hores abans de l’inici de la jornada laboral, tenim el consum fort en un tram horari que 
acostuma a ser la meitat de preu que a partir de les 8 o les 9 del matí, reduint la calefacció en 
el tram més car, però per actuar amb eficiència cal mesurar el que estem fent i com ens 
comportem. 
Una tercera fase consistiria en començar a implementar mecanismes de climatització i 
il·luminació més eficients, sabem que això té un cost, però que a curt termini es tradueix en 
estalvi i reducció de la factura elèctrica. 
Un cop implementades aquestes mesures cal anar substituint els proveïdors energètics actuals 
per altres que es nodreixen de fonts d’energies renovables i sostenibles. Si no erro, 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar està adherit a un pacte dels municipis per l’energia sostenible.  
 
Trobem a faltar al pressupost una política clara a mig i llarg termini, ben definida i constant per 
millorar en eficiència energètica que redueixi significativament la factura en aquest capítol.  
 
Capítol 1 
Van passant les legislatures i la  sempiterna qüestió de les valoracions dels llocs de treball 
continuen sense resoldre, l’estudi encarregat pel Govern el 2011 sobre l’organització dels 
treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament posà de manifest una important frustració 
col·lectiva amb conseqüències pel funcionament eficient dels serveis als ciutadans. 
Hi ha moltes persones que estan fent funcions i assumint responsabilitats per damunt de les 
que corresponen al lloc de treball assignat, situació que estan assumint amb molta paciència i 
bona voluntat, però l’equip de Govern resulta extremadament lent i selectiu a l’hora de 
normalitzar la situació. Amb freqüència, l’excusa és el sostre imposat pel Govern de Madrid de 
no traspassar el límit de la massa salarial, si és veritat que el sostre hi és, però també és veritat 
que es poden fer ajustos  que permetin anar aplicant les VLLT sense ultrapassar el límit de la 
massa salarial actual. 
Ja hem fet esment en anteriors plenaris l’estranya situació a RRHH, on s’han transferit funcions 
i competències de la seva actual titular a altres treballadores d’altres departaments, la qual cosa 
demostra que es pot prescindir del lloc de treball i estalviar el seu cost econòmic, el 
plantejament que es va fer en el seu dia i que va motivar la creació de la plaça, s’ha demostrat 
que no ha funcionat, per les raons que siguin, però no ha funcionat. Dit això amb el màxim 
respecte per a la persona, a la que admiro per la seva paciència davant de la situació en que es 
troba. 
 



 
  
 

 
  

 

No és l’únic cas d’àrees o departaments que necessiten una redefinició i fins i tot, una 
reestructuració, l’actual situació requereix flexibilitat i capacitat d’adaptació a noves funcions o 
noves tasques i sovint les persones més predisposades, més adaptatives son les menys 
valorades en aquesta Casa. Cal avançar de veritat cap a un model meritocràtic, on s’incentivi 
l’esforç personal i també la conducta eficient i orientada a l’estalvi. Un nou pressupost i un nou 
any en que poc o res s’avança en aquest aspecte. 
 
Més estalvi 
Si l’eficiència es defineix com fer més amb menys, cal aplicar transversalment a tots els àmbits 
aquest criteri. 
Un altre de les aportacions verbalitzada pel nostre Grup Municipal és la proposta de 
racionalitzar la contractació als proveïdors, de la manera que ho fan les empreses, obrint el 
ventall de potencials proveïdors i certificant-los internament per tal de assegurar la qualitat en 
els subministraments o prestacions de serveis. És freqüent llegir en els informes de 
discrepàncies d’Intervenció una tirallonga de proveïdors que presenten factura sense que hi 
hagi hagut la preceptiva concurrència. Aquests procediments interns no entren pas en conflicte 
amb els procediments propis de les Administracions Públiques, al contrari, els perfeccionen. El 
nostre Grup ha tingut ocasió de constatar en nombroses ocasions com es repeteixen les 
compres a determinades empreses, sense donar opció a altres proveïdors, sabem que la bona 
experiència i la confiança son molt útils, però l’excés comporta relaxaments en els preus i a la 
pràctica l’Ajuntament deixa escapar estalvis que son necessaris per altres necessitats. 
Evidentment parlem d’un tracte objectiu i responsable amb els proveïdors, pagar en temps i 
forma els seus serveis i no acceptar baixes temeràries, però si obrir-se a altres proveïdors de 
la vila i dels voltants que també tenen dret a ser consultats a l’hora de demanar pressupostos. 
 
Al final de l’anterior mandat vaig oferir al aleshores Alcalde i actual Regidor d’Hisenda, el 
suport del VIA als Pressupostos del 2011 si es creava la figura del “controller”  o gestor de 
costos, finalment es van prorrogar els del 2010 i la proposta va quedar arxivada. Al 
començament de la present, el Gerent va exercir aquesta funció a més d’altres per un temps, 
però mica en mica s’han reduint fins a desaparèixer. 
 
Intervenció ha de vetllar i vetlla pel compliment estricte dels procediments propis de 
l’Administració Pública en la gestió dels recursos econòmics de l’Ajuntament i son criteris molt 
diferenciats de l’anàlisi de l’optimització de costos. Si haguéssim tingut aquesta figura ja faria 
anys que hauríem estalviat els 44.000 € del diferencial de tarifació elèctrica, per posar un 
exemple, i que de ben segur s’hauria ampliat a altres àrees i hauria amortitzat el seu cost 
salarial amb escreix. 
 
Tot això ho posem damunt de la taula avui, perquè son propostes que hem anant formulant de 
manera constructiva per millorar la gestió municipal i els serveis als ciutadans. Tots sabem que 
les voluntats polítiques si no es recullen dins un pressupost difícilment prosperen. 
 
No compartim el criteri conservador de que hi ha poc marge de maniobra i fer continuisme 
amb les mateixes politiques de sempre, variant només les proporcions d’algunes partides. 
Creiem que cal incrementar el nivell d’eficiència i d’estalvi per poder preveure i cobrir noves 
necessitats que esdevenen. 
 
Aquest és un resum d’algunes de les propostes de millora del Pressupost i de la gestió dels 
recursos públics, però en tenim més, llàstima dels prejudicis i de la política d’aparador que 



 
  
 

 
  

 

impedeixen aprofitar en benefici de tots, bones idees i canvis necessaris. Si en lloc de trobar 
pals a les rodes, com hem patit, s’hagués facilitat el diàleg i el treball en equip, hores d’ara 
hauríem avançat moltísim més en el camí cap a l’excel·lència en la gestió pública. 
 
Ateses les mancances polítiques, que no pas tècniques d’aquest Pressupost, no votarem 
favorablement. 
 

 
La regidora Sra. Moreno en representació del grup municipal d’ERC manifesta literalment el 
que segueix: Prèviament i abans d’entrar a fons en el contingut d’aquest pressuposts, volem 
manifestar la nostra queixa, ja que als grups de la oposició no se’ns ha convocat a cap reunió 
per parlar d’aquests pressupostos ni d’aquesta plantilla. És més, la Comissió Informativa prèvia 
al ple, tot sigui dit, convocada fa tan sols 5 dies, és a dir, menys dels dies que estableix la Llei 
de Bases de Règim Local, va ser del tot insuficient per parlar d’un tema tan important i tan 
transcendental per Arenys. De fet és el tema més important de l’any, doncs avui es decideix, 
en què es gastaran els diners de les areques municipals durant l’any 2015. I els grups de la 
oposició ni tant sols ho hem pogut debatre, ni tant sols pràcticament dir la nostra. La Comissió 
informativa de pressupostos i plantilla (la més important de l’any) es va convocar una hora i 
mitja abans de l’audiència de pressupostos, és a dir que no vam tenir temps de debatre gairebé 
res, donat que el regidor havia d’atendre als 5 arenyencs que es van acostar a l’audiència. És 
cert que el regidor es va oferir a ampliar la informació en els dies següents, però hagués estat 
bé, que ens hagués convocat prèviament, per poder-ne parlar, més, quan cab la possibilitat, 
alguns voldrien que remota, que alguns dels grups de la oposició, haguem de gestionar aquests 
pressupostos a partir del maig. Hagués estat tot un detall, tenir-nos en compte... Però no ha 
estat així, és una llàstima.  
 
Aquest any, de nou, el govern porta a aprovació conjuntament la plantilla i la relació de llocs de 
treball i els pressupostos i de nou, no entenem el perquè, ja que es tracta de dos instruments 
completament diferents. Per aquest motiu, el nostre argumentari el dividirem en dos, ja que és 
així com creiem que s'havia d'haver portat a aprovació. 
En quant a la plantilla és el 4at any que aquest govern porta a aprovació una plantilla i el 4at 
que volen aprovar una plantilla completament injusta que no farà més que disgustar a tot el 
personal de la casa, qui ja està prou maltractat coma conseqüència de les retallades que 
pateixen (a cap altra lloc d'Espanya se'ls retalla el sou).  
Fa tres mesos, a la Comissió informativa del ple de setembre, aquest govern, ens va posar 
sobre la taula, per urgència una modificació de la plantilla i un nou organigrama. Des d’ERC no 
vam entendre el motiu, ni la premura, i el cert és que el govern va retirar ambdues qüestions, 
sense donar-nos cap mena d’explicació. A nivell pràctic, dies després van desmantellar el servei 
de RRHH, deixant-lo només amb la cap i amb una TAG que sembla ser que no podia assumir 
les tasques que li corresponien. Això sí, van contractar per capítol II un cap de RRHH paral·lel 
que serà amb nosaltres fins el mes de febrer, cobrant una quantitat més que substanciosa. És a 
dir, tenim dos caps de RRHH i una TAG. Però continua sense funcionar. I ara, amb aquesta 
plantilla, resulta que creen nous llocs de treball adscrits de nou a RRHH, és a dir, fa tres mesos 
desmantellen RRHH i ara creen noves places d’administratives per RRHH, que  a més com 
estaran a RRHH se’ls haurà de pagar una productivitat, que les altres administratives de la casa 
no cobraran... el que generarà de nou, més malestar entre els treballadors de la casa. Una 
jugada  que no entenem. Primer desarticular un servei, per tornar-lo a dotar més tard.  
 



 
  
 

 
  

 

Es creen dues places noves d’auxiliars administratives, quan totes les recomanacions de l’Escola 
d’Administració Pública diuen que aquesta diferenciació ja no existeix a la pràctica i quan en 
aquest ajuntament sempre s’havia mirat d’igualar ambdues categories, per acabar sent totes 
places d’administratives. A més la plaça d’administrativa vacant per jubilació de secretaria es 
reconverteix en auxiliar administrativa, i no entenem ni en compartim el motiu. 
Trobem a faltar un any més que s’arrangin situacions que fa anys que duren... Una vegada més 
no s’adequa la plaça del tècnic mig de medi ambient. Tots sabem que aquesta plaça ha de ser 
de tècnic, tal i com recomana el Col·legi d’ambientòlegs. I més amb la poca dotació de 
personal que té aquest servei, on el tècnic mig ha de fer de tècnic mig, de tècnic superior i 
d’administratiu, portant el verd urbà, les platges, l’arbreda, i sobretot ara que s’implanta un 
servei de recollida selectiva nou.  
Ens diu el govern, que al gener crearan una mesa especial per portar a terme una nova i 
enèsima valoració de llocs de treball, quan l’any 2011 es va aprovar una que no va ser posada 
en marxa per la conjuntura econòmica, però era una valoració consensuada amb el comitè de 
treballadors. Ara en volen fer una altre. Els grups de la oposició em demanat formar-ne part...  
però no se’ns ha tingut en compte... 
En quant al retén de la brigada... la ventafocs de l’ajuntament... Aquest govern, i concretament 
el regidor de l’àrea s’han afartat d’anunciar a la ràdio la creació d’aquest retén, però ha estat i 
és una fal·làcia. Mai ha existit, mai ha estat dotat, i tot continua igual que fa 3 anys i mig... i el 
poble creient que la brigada té un retén i no entenent perquè el poble continua brut i sense les 
urgències... Però nosaltres ho sabem, el retén, no ha existit mai, i l’any 2015 tampoc existirà.  
 
Un any més aquesta plantilla no s'ha negociat, ni tan sols s'ha parlat amb el Comitè i això és un 
error. No oblidem que l'Ajuntament tot ell, hauria de ser un equip format per treballadors i 
polítics ja que tots estem al mateix vaixell. 
L’ajuntament té ara mateix 196 treballadors, molts treballadors per fer que la casa funcioni, 
només cal motivar-los i fer-los sentir que són un equip. Ells tenen molta més experiència que 
nosaltres, i això és un gran valor que s’ha d’aprofitar.  
 
Pressupostos: El govern ens presenta una pressupostos austers i continguts. Amb una inversió 
de gairebé 1.200.000 d'€. 200.000.-€ més que l’any 2014, però no en sabem el motiu, més 
quan el regidor d’hisenda va dir ahir que el pressupost estava totalment ajustat i que hi havia 
menys ingressos degut a les bonificacions en les plusvàlues... Tot i que l’informe de la 
interventora el contradiu, ja que l’any 2015 augmentaran els ingressos un 1,25%.  
 
Comencem per les obres dels carrers: s’urbanitzen Doedes i l’altell del Rial de Sa Clavella. Està 
bé, però hi ha carrers on la urgència fa que siguin molt més important de realitzar una 
actuació. Està molt bé urbanitzar el carrer Doedes però creiem que les inversions a aquella 
part, fan que altres zones d’arenys es vegin desateses, i el carrer Doedes no té els forats que 
tenen altres carrers.  Sobre l’altell del Rial de Sa Clavella ens agradaria que els tècnics ens 
expliquessin els motius però no ha estat així.  
 
En el pressupost de l’any passat es va incloure la urbanització del carrer de la Font i el carrer 
de la Perera, s’ha acabat l’any, i les obres no estan ni tant sols començades. 
 
Sobre la resta, hi ha dos inversions que són de moment, a data d'avui fictícies perquè no saben 
si l'Ajuntament rebrà les subvencions necessàries per dur-les a terme: 
Rial del Bareu. Recordem que aquesta subvenció dels Fons FEDER es va presentar fora de 
termini pel que òbviament s'ha perdut. Eren 300.000 €. el govern ens diu que la Generalitat els 



 
  
 

 
  

 

compensaria d'alguna manera però no sabem com ho justificaran, si està inclòs dins dels 
pressupostos 2015  tampoc sabem si aquesta “compensació” per haver perdut el FEDER 
implicarà una pèrdua d'una altre inversió per part de la Generalitat a Arenys. I portem dos 
anys esperant la resposta a aquestes preguntes.  
 
A més sobre aquesta inversió de cobertura del rial del Bareu, tant necessària no hi ha ni tan 
sols un projecte ..... No sabem ni com es farà....Els veïns estan totalment desconcertats, i 
nosaltres també. Tot plegat poc seriós i rigorós. 
 
L’any passat també es va pressupostar la urbanització de les lloses de la Riera. L’hem perdut, ha 
caigut, i no s’ha fet, ni es farà, almenys el 2015. Una altre promesa incomplerta.  
 
Una cosa que realment ens preocupa un any més és la manca d'inversió, ni tan sols 1 € per 
urbanitzar la part de la Riera que quedarà coberta entre l'Arxiprest Rigau i Santa Clara i que ja 
hauria d’haver estat acabada. Tindrem un espai enorme, on ni tan sols 
podrem posar-hi un banc. 
 
Ens alegra veure que per fi s’ha inclòs la cobertura d’una pista per tal de descongestionar el 
pavelló, fa anys que ho venim demanant i els clubs esportius també, però amb 100.000.- serà 
una mica difícil d’aconseguir. El regidor va prometre als clubs que es destinarien 200.000.- €, 
no ha estat així.  
 
Un any més, no es farà cap mena d’inversió per la Llei de Barris? No es farà cap inversió. 
 
Sobre els vehicles que pensen comprar, tant l’escombradora com la furgoneta per a medi 
ambient, esperem que es tracti de vehicles elèctrics. Confiem en què així sigui.  
 
Quant a les despeses.-  
 
Protocol d'alcaldia 14.000 €, un any més. Aquest any no hi ha puntaires ni any Espriu, en què o 
justificaran? 
 
Al mercat, un any més no s'hi pensa fer res?  
 
I en el capítol de despeses: ens augmenta el cost del tractament de la fracció resta i la fracció 
orgànica, i perquè? Perquè es preveu que amb el model de recollida selectiva que ha triat 
aquest govern, la qualitat de la fracció orgànica, al fer-se en contenidors no serà igual de bona 
que la realitzada en el porta a porta, i per tant hi haurà més impropis, pel que pujarà el 
tractament un 16%. I no és que ho digui jo, una fervent defensora del model porta a porta, és 
que ho diu el tècnic de medi ambient en un informe. I encara ens hem de sentir a dir que el 
porta a porta no és el millor model. Ho és i amb escreix, tant a nivell medi ambiental com 
econòmic. Implementar el seu model, el d’aquest govern, el de contenidors, a part del cost 
d’inversió en la compra d’aquest, incrementarà en tractament d’orgànica en un 16% i en la reté 
s’incrementa un 4.70%. Un cop més queda demostrat que el porta a porta a tot el  municipi, 
no tan sols és més barat sinó que a més generaria els ingressos de la venda del material 
recollit, molt menys que en contenidors, concretament un 20% menys.  
 
Per tot l'exposat, per considerar que la plantilla és totalment injusta, que la major part de les 
inversions són irreals i perquè no compartim alguns despeses que considerem totalment 



 
  
 

 
  

 

prescindibles, però sobretot perquè ERC hagués fet uns pressupostos reals i socialment més 
justos, ERC votarà en contra.  
 
 
El regidor Sr. Caldeira en representació del grup municipal de la CUP manifesta literalment el 
que segueix: la CUP, respecte al punt que es porta a votació, ens hagués agradat poder votar-
lo per separat –primer la plantilla i després el pressupost- i poder votar sí dues vegades. 
Malauradament, aquest no serà el cas. Tot seguit farem una sèrie d’aportacions que dividirem 
en dos blocs: el primer sobre la plantilla orgànica i el segon sobre el pressupost general. 

 
Sobre la plantilla orgànica, sobta que un treballador per fer la feina ben feta –com si es pogués 
contemplar una altra opció!- doncs pugui tenir un complement de productivitat. Si fos així, que 
la CUP no contemplem, això voldria dir que també hi haurà mesures per qui faci la feina 
malament? Costa d’entendre, més d’explicar i encara més de defensar davant dels vilatans 
d’Arenys que qui treballa a la funció pública tingui un plus per fer la feina ben feta. 

 
Són figues d’un altre paner fer una nova valoració dels llocs de treball ja existents. I tot i no 
poder augmentar la massa salarial, això no pot ser una excusa per no revisar les tasques que fa 
cada treballador o treballadora i clarificar si realment estan o no fent allò que els pertoca per 
la categoria que tenen assignada. Així, i amb la informació de què disposem, quasi un 90% de 
les persones que treballen a l’Ajuntament, amb la valoració de llocs de treball se’ls pujaria la 
categoria i el sou. 

 
Per tant, i recollint la proposta de l’intercomitè de treballadors, com que no es pot assumir 
legalment una valoració de llocs de treball, el que ells proposen, i la CUP compartim i 
traslladem, és repartir els diners assignats a la productivitat, més de 34.000 euros, doncs 
repartir-los entre tota la plantilla. Així, ens estalviaríem episodis poc clars d’assignació de 
productivitats a unes poques persones concretes. 
I finalment, un dels interlocutors de la negociació sempre ha de ser l’Intercomitè de 
treballadors, el qual se l’ha informat de la proposta, però en cap cas s’hi ha negociat res. Altre 
cop es tanquen portes en fals i qui realment fa anar l’engranatge d’aquest ajuntament, els seus 
treballadors, no se’ls ha tingut en compte. Per negociar amb els treballadors no calen 
propostes de voluntat sinó tècniques i amb fonament. I no ha estat així. Per tant, amb aquestes 
condicions no podem donar suport a aquesta proposta de plantilla orgànica. 
Sobre el segon bloc, el del pressupost general, el desgranarem en 4 apartats: territori i 
sostenibilitat; economia de proximitat, cohesió social i la part il·legítima. Són 4 blocs i que 
pensem que cal millorar. 
 
1. Territori i Sostenibilitat 

 
• Respecte territori i sostenibilitat, el primer que cal dir és que en aquest període a les 

portes d’una crisi de calat tant profund com la que estem vivint, cal estar atents per no 
patir regressions en aspectes de protecció mediambiental, com bé vam poder veure en 
l’enretirada del servei de recollida selectiva porta a porta a tot el municipi. Els motius per 
defensar el porta a porta són ecològics, però també econòmics. Portar a cremar a la 
incineradora la fracció de rebuig ens costarà aquest 2015 376.000 euros, que ens podríem 
estalvia, o si més no reduir amb el model porta a porta. 

 



 
  
 

 
  

 

• I seguint amb la gestió de recursos, un altre aspecte que caldria millorar i que en aquest 
pressupost no s’ha corregit és l’enorme quantitat d’euros, en concret 620.000, que suposa 
el consum elèctric municipal. Qüestionem que tot aquest cost prové de l’ús d’energia 
bruta de les grans empreses del sector amb seu a Espanya i, per tant, lliures d’impostos al 
nostre país. La CUP proposem 4 actuacions en aquest sentit i que tenen unes 
conseqüències clares a nivell mediambiental i també per les arques municipals. 

 
� 1r: fer una auditoria energètica dels equipaments municipals. I per fer-la 

només cal utilitzar el recurs que té el Consell Comarcal del Maresme. 
 
� 2n: treballar amb empreses que assegurin que generen energia neta 

provinent de fonts energètiques no contaminants. 
 
� 3r: participar al projecte Euronet 50/50 que subvenciona un 50% del 

consum elèctric dels centres educatius  
 

� 4t: apostar progressivament per instal·lar generadors d’energia alternativa 
als edificis municipals. Amb això aconseguiríem a mitjà termini una 
autonomia energètica que, directament, podria esdevenir un estalvi 
econòmic important del pressupost. 

 
• I continuem; Un altre motiu que ha condicionat el sentit del nostre vot és el fet 

que suposa per a les arques municipals la neteja de platges. Ens costa 145.000 
euros que qüestionem pel que suposa d’agressiu per l’entorn, però també el 
perquè no assoleix l’objectiu. Teníem l’esperança que aquesta despesa es reduís 
del pressupost, atès que en algun debat en plens anteriors el regidor havia 
reconegut que calia canviar el sistema, però com podem veure el més calent és a 
l’aigüera. La proposta de la CUP passa per racionalitzar el servei i contractar 
personal per netejar i informar als usuaris sobre la necessitat de no embrutar la 
platja. 

 
• I seguim amb el territori. La CUP pensem que és important elaborar un banc de 

terres des de l’Ajuntament. Inventariar tots els terrenys que havien estat horts i 
que ara estan abandonats o en procés d’abandonament, i que l’Ajuntament mediï 
amb els propietaris i faciliti, mitjançant crèdits tous, que nous pagesos en puguin fer 
ús. La proposta aporta millores laborals, mediambientals i comercials per la vila. I 
lligat amb la pagesia, en el pressupost no hem sabut veure-hi cap partida destinada 
a subvencionar l’exercici de la pagesia en sòls urbans. I lligat amb una altra activitat 
amb el territori, pensem que caldria fer discriminacions positives, acompanyades 
de crèdits, si fos el cas, per potenciar la pesca tradicional. Any rere any el sector 
pesquer arenyenc, un dels que més llocs de feina té, està més tocat: el combustible 
per moure els vaixells és molt car i les captures cada cop són menors. Des de la 
CUP pensem que si volem llarga vida per aquest sector, cal replantejar el mètode i, 
també, inicialment un cop de mà de l’Ajuntament. Són demandes que vam recollir a 
les Jornades d’Identitat i Territori que fem cada any i que aquest vam tractar 
l’Arenys de mar endins. 

 
• I en el mateix sentit de protegir el territori, pensem que si cal invertir en la 

compra de patrimoni, caldria, de la mà de la Diputació, estudiar la compra de 



 
  
 

 
  

 

l’espai de la Torre dels Encantats així com resoldre l’accés a peu cap a la vila dels 
arenyencs que viuen a la Musclera. A la Torre dels Encantats hi ha quatre elements, 
com a mínim, a protegir: la torre, el poblat ibèric, els búnquers i el paisatge. 

 
• I dos aspectes més que ens hagués agradat que estiguessin reflectits en aquest 

apartat, i que tenen a veure amb la mobilitat i la sostenibilitat són els itineraris 
escolars i un carril bici refet, segur i amb continuïtat. 

 
 

2. Economia de proximitat 
 

• Per la CUP és una prioritat el fet de tenir un teixit productiu i un comerç de 
proximitat: un model arrelat al territori, de qualitat i que va estretament lligat amb la 
vila que volem en aspectes territorials i de mobilitat. I remarquem aquest aspecte 
perquè en aquest pressupost només es destinen 750 euros a activitats de promoció 
del comerç local. Realment, i això n’és un exemple, fer política és prioritzar. 

 
• I gaire millor tracte rep Promoció Econòmica que, més enllà de l’equipament, pel que 

fa a l’assessorament i dinamització, ens sembla una partida molt escadussera. 
 

• I un altre motiu que no ens fa mirar amb bons ulls aquest pressupost és el fet que 
continuen externalitzant una sèrie de serveis que la CUP pensem que podria gestionar 
el propi ajuntament o, si més no, facilitar la creació de cooperatives amb persones 
actualment a l’atur, per poder fer aquestes feines. Parlem, per exemple, del servei de 
neteja dels edificis municipals. Pensem el servei assumit pel propi ajuntament suposa un 
estalvi econòmic i la millora de les condicions laborals dels treballadors. Municipalitzant 
la totalitat de la gestió de la neteja aconseguiríem reduir els més de 435.000 euros que 
suposa la neteja dels edificis municipals. O els 155.000 de la cuina del geriàtric i els 
45.000 que ha costat la poda de l’arbrat. 
 

 
3. Cohesió social 

 
• Abans que dèiem que fer política és prioritzar, doncs per la CUP la cohesió social és 

una prioritat, sí. I ho és perquè mentre hi hagi arenyencs en risc d’exclusió social, 
aturats, desnonats, afectats per la pobresa energètica, amb mancances alimentàries o 
població desatesa, especialment la mainada i la gent gran, doncs per nosaltres aquesta 
és la principal prioritat. El 2014 ha estat un any més dur per la majoria dels arenyencs, i 
el 2015 i els que vindran res fa pensar que no ho siguin. Seran anys on l’Ajuntament 
haurà d’invertir en les persones. D’això la CUP en diem fer polítiques econòmiques del 
segle XXI. Pensem que ja ha passat a la història les grans inversions urbanístiques; ara 
el que cal és fer polítiques al costat de les persones; accions a favor dels aturats i tots 
els arenyencs en risc d’exclusió social: cal garantir alimentació i sostre, per exemple 
fent un banc de pisos de lloguer gestionat des de l’Ajuntament; cal assegurar-nos que 
cap mainada queda desatesa fora de l’àmbit escolar per manca de recursos: aquí 
parlem de suports a l’estudi, de beques per participar en extraescolars i activitats 
esportives, etc. I també que la sanitat pública sigui gratuïta i accessible per tothom; així 
com que l’Ajuntament assumeixi el cost de les places del geriàtric municipal reservades 
per a privats i que siguin per a ús públic; o que les persones aturades i els seus familiars 



 
  
 

 
  

 

menors puguin accedir gratuïtament, o a preus reduïts, als espectacles programats al 
Teatre Principal i a l’ús del transport públic; o que l’Ajuntament faciliti la constitució de 
cooperatives per a obres concretes, atès que en el capítol d’inversions hi ha actuacions 
sobre una sèrie de carrers de la vila. Això són, com hem dit, polítiques al costat dels 
arenyencs. I és cert, cal fer molta prospecció. No n’hi ha prou, no és suficient, només 
atendre a qui va a Serveis socials. Ni és suficient l’ajuda econòmica que reben entitats 
de la vila que fan un cop de mà a qui més ho necessita com Càrites, Caputxins, Creu 
Roja o bé al Maricel. Per tant, invertim-hi més, en les entitats, però també a Serveis 
socials. I anem més enllà de les ajudes directes, que resolen emergències. Cal anar 
molt més enllà. Cal empoderar aquestes persones que actualment estan en risc 
d’exclusió social, potenciant la participació de totes elles en aquells espais de 
socialització com són la cultura, l’oci i, també, la formació i la feina. Doncs bé, en 
aquest pressupost només, només es contemplen 4000 euros per a cursos de formació 
per a persones amb risc d’exclusió social. I amb aquesta partida és impossible 
potenciar l’autonomia personal i fer suport a iniciatives emprenedores perquè facin 
d’aquesta situació d’exclusió un estat temporal. 

 
•  És l’equip de govern que inverteix només 4000 euros en formació per a persones amb 

risc d’exclusió social i, en canvi, ens costa, a tots els arenyencs, 120.000 euros en 
concepte de les retribucions i indemnitzacions dels membres de govern. Amb xifres 
com les d’aquesta partida del pressupost, els esforços i sacrificis que demanem als 
ciutadans queden deslegitimats i donem ales a les mesures antidemocràtiques 
imposades pel govern espanyol que per reduir costos volen reduir un 30% la 
representació dels consistoris; i tampoc entenem, en termes polítics, el fet que a 
l’equip de govern hi hagi dedicacions exclusives, entre aquestes la de l’alcalde i, 
paral·lelament, hi hagi la figura d’un coordinador general i càrrec de confiança que 
tingui, també, la jornada sencera. Són dos sous per la mateixa feina. Des de la CUP 
pensem que o bé cobra un o bé cobra l’altre, però no dos sous. 
 

• I un altre aspecte que no compartim, molt lligat amb la cohesió social, és el procés 
participatiu. El títol el compartim; la manera de fer-lo, sens dubte, no. Així, un procés 
participatiu ha de començar al gener de l’any corrent i anar-lo treballant al llarg de tot 
l’any. És cert, per escriure una carta als reis de l’Ajuntament no cal un any ni 23.000 
euros. Però per fer un pressupost a partir del debat entre els arenyencs, sí. És així com 
ho farem la CUP al 2015 i això és el que hem comentat, entre molts altres aspectes, 
en l’assemblea oberta de pressupostos que vam fer dijous passat. A l’assemblea hem 
explicat el pressupost, com el gestionaria la CUP i hem rebut aportacions que avui 
traslladem. Aquesta és la participació que hauria de formar part de la gimnàstica 
democràtica del dret a decidir diàriament dels arenyencs i les arenyenques. Una 
pràctica que reforça la cohesió social i esdevé un recurs per una gestió compartida de 
tot allò que ens afecta com a vila. 

 
 

4. La part il·legítima 
 

• Ens explicarem pel que fa al títol d’aquest darrer apartat. Com és sabut i sentenciat, 
l’exsecretari municipal, per desídia i mala praxi va cometre un seguit d’errors que hem 
hagut de pagar tots els arenyencs. Així, aquest ajuntament ha estat condemnat a pagar 
més de 2.300.000 euros. En aquest pressupost pel 2015 se’n contemplen 247.000. El 



 
  
 

 
  

 

primer que denunciem és que un estat no empari la població sinó tot el contrari. 
2.300.000 euros són molts diners que impossibiliten moltes actuacions a la vila. 

 
• I un altre aspecte nefast del sistema: l’Ajuntament d’Arenys ha de pagar 172.000 euros 

en concepte d’interessos a entitats bancàries. Algú pot dir que si te’ls han deixat els 
has de tornar. Però, és clar, ni els interessos ens els han deixat ni especular amb diner 
públic hauria de ser possible. Són els mateixos bancs rescatats amb els diners de 
tothom i que et cobren interessos. Cal explicar-ho, cal denunciar-ho. D’això, en català, 
en diem ser cornut i pagar el beure. 
 

• I més. Finalment vam aconseguir que l’equip de govern tributi a l’Agència Tributària 
Catalana. I aquesta és una bona pràctica i un bon gest simbòlic que només fa que 
evidenciat que necessitem la sobirania fiscal i política, la independència. La necessitem 
per poder acabar fent un pressupost real i no lligat de peus i mans. Aquest pressupost, 
com la resta dels que l’han precedit, ve molt condicionat per la situació d’espoli fiscal al 
qual estem sotmesos els Països Catalans on hi ha un 27% d’atur, gairebé 2.000.000 
persones sense feina, i cada català deixa de percebre 3000 euros per any que se’n van 
fora del país. 
 

I per acabar, no pot ser que la informació dels pressupostos, per extensió i complexitat, se’ns 
faci arribar 48 hores abans de la comissió informativa, que és l’espai on l’oposició, a banda de 
demanar aclariments, pot fer i negociar propostes. No és aquesta, tampoc, la manera de fer 
política de la CUP on tot compta si és bo per Arenys i on escoltar és una de les millors 
maneres per millorar i avançar. 
 
Per tot l’exposat, tot i veure amb bons ulls aspectes com les inversions amb clavegueram, el 
manteniment del servei de l’escola bressol, l’escola de música i el Pla de Transició al Treball, 
que es rehabilitin els antics pisos dels mestres per habitatge d’ús social, o que es contempli el 
cobriment d’una pista esportiva, tot i que sobta que encara no sàpiguen quina, doncs tot i això, 
per responsabilitat i coherència l’exposat anteriorment als 4 blocs, el sentit del vot de la CUP 
serà desfavorable a l’aprovació del pressupost general i a la plantilla orgànica pel 2015. 
 
 
La tinent d’alcalde Sra. Real diu que: només vull aclarir al seu grup, que el Servei d’Atenció 
Domiciliaria(SAD) no té res a veure amb l’atenció mèdica com vostè diu. 
El SAD, és un servei que es dona des dels nostres Serveis Socials Bàsics i que està format per 
una Treballadora Familiar que ajuda a les persones a organitzar-se i mantenir les  activitats de 
la vida diària i una Treballadora de la Llar que ajuda a mantenir neta la casa. 
També li vull aclarir que tothom té dret a demanar el servei de SAD. Tothom sense 
excepcions. 
 
 
La regidora Sra. Roig en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que 
segueix: Des del grup municipal d'Iniciativa no compartim el criteri que s'hagi englobat en un 
sol punt l'aprovació del pressupost general 2015, i el de la plantilla per al 2015. perquè creiem 
que la proposta que avui ens presenten conté també modificacions a la relació dels llocs de 
treball i entenem que caldria fer-ho de manera diferenciada, tot i que se'ns argumenti que la 
publicació es fa de manera conjunta. 



 
  
 

 
  

 

Avançar que el nostre grup municipal votarà en contra del Pressupost 2015, com també de la 
plantilla. 

Insistim que el món local necessita urgentment una reforma necessària i inajornable del 
finançament local I amb subvencions no condicionades. 

Rebutgem les mesures impulsades fins avui per part del govern del PP de l’Estat espanyol 
mitjançant la LRSAL i altres Reials Decrets, que recentralitza, fiscalitza i deixa a la mínima 
expressió les competències locals i la seva autonomia, a l’hora que demonitza i culpabilitza als 
ajuntaments de la situació econòmica espanyola quan som l’administració que més compleix 
amb els dèficits i endeutaments, 

 
No podem oblidar la deslleialtat, els deutes acumulats i incompliments del govern de CiU a la 
Generalitat de Catalunya cap els ajuntaments per serveis prestats o convenis signats; així com 
reclamar la necessària aprovació d’una nova Llei dels Governs locals i de la corresponent llei 
del finançament local. 

 
A data d'avui, la Generalitat de Catalunya deu a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, gairebé 600 mil 
euros, la majoria dels quals provinents d'Ensenyament en l'àmbit de l'Escola Bressol Municipal  i 
la de Música, la Llei de Barris, o subvencions en l'àmbit de Benestar Social i família o del 
PUOSC. 

El Ple de Pressupostos, és el més important del calendari polític de l'any, perquè 
el pressupost és l’eina que permet preveure i planificar els recursos i les despeses municipals. 

Sabem , i en som conscients, que temps en que els ingressos cauen i que les despeses creixen, 
aconseguir l’equilibri és difícil. 

Es tracta d’una feina complicada, que hauria d’haver estat més planificada en el temps per 
poder consensuar amb els grups que formen part del consistori, i que s’hauria de portar a 
aprovació durant la primera quinzena d’octubre. No ho diem nosaltres, ho diu l'informe de 
l'interventora que no s'ha remés al Ple abans del 15 d'octubre com marca el procediment. 

Un any més la feina, les reunions i la informació s’ha deixat per darrera hora. Aquest any amb 
límits excessius, el gruix fort de la informació ens va arribar el passat dimarts 16 de desembre 
a 2/4 de 9 de la nit, i la Comissió Informativa es va dur a terme el dijous 18, a les sis de la 
tarda. Una comissió programada el mateix dia que l'Audiència Pública del Pressupost, i que ens 
va deixar la major part de la reunió sense el Regidor d'Hisenda, que no podia estar als dos 
llocs simultàniament. 

És a dir, que rebíem la informació uns moments abans que es presentés públicament, tot i que 
val a dir que també la convocatòria d'Audiència Pública va ser programada al darrer moment i 
va comptar amb una assistència mínima de vilatans. 

Si com diu l'alcalde a la seva memòria pel ple d'avui, llegeixo literalment «el pressupost és l'eina 
de treball a disposició dels membres de la Corporació amb més importància. Es en 
el pressupost on es concreten els objectius i les directrius que es marca l'equip de govern, els 
mitjans i els recursos que s'assignen a cada servei. És el document que dóna resposta a tots els 
interrogants que es formulen els ciutadans, quins són, què, quan i com es farà», no ens hem pas 
sentit identificats amb la solemnitat d'aquestes paraules. I alguna cosa no s'ha treballat com 
calia. 



 
  
 

 
  

 

Tot i el poc temps que hem tingut per repassar tots els números i tots els documents, hem 
treballat amb rigor, i comentat, qüestionat, reflexionat, demanat, matisat i fer sentir la nostra 
veu amb responsabilitat a la reunió de treball, i fins al dia d'avui. 

Hem de destacar però, que després de la Comissió Informativa de dijous passat, hem rebut 
resposta tècnica i/o política a tots els temes que hem plantejat. 

Creiem però que ha faltat debat i consens, i més pensant que és un pressupost a cavall de dos 
mandats, i que la correlació de forces pot canviar a govern amb les eleccions municipals del 
mes de maig. 

Un altre aspecte que volem destacar és la poca importància que ha donat el Govern al Pla de 
Mandat 2012-2015, i que hauria de ser l'eina bàsica de treball també a l'hora d'elaborar el 
pressupost. El Govern, ho vam demanar ara fa dos plens, no ha explicat l'estat d'execució del 
PAM, i no ha informat del nivell d'acompliment de les actuacions que es porten a terme, ni el 
segueix com a full de ruta. 

La gent d'Arenys ha de saber els projectes que no s'han realitzat i les raons per les que no 
s'executen. ¿Què passa amb la rehabilitació de la Raureta, amb el pisos socials del Bareu, amb 
els projectes del carrer de la Font o la Perera, o les lloses del carrer de l'Església o el Carril 
Bici, o l'Alberg de Joves, algunes de les accions programades al Pam que els arenyencs hauríem 
de saber si es faran o no i quan. 

Si volem que la gent s'interessi per la cosa pública, i creiem amb la participació com a eina clau, 
no podem convocar audiències públiques pel pressupost amb 48 hores d'antelació, ni deixar el 
Pla de Mandat publicat al web sense cap mena d'interacció. 

El del 2015, es tracta d’un “pressupost continuista, i de manteniment» ho va dir Ramon Vinyes 
regidor d'Hisenda, i nosaltres afegiríem tant conservador, que no s'adequa als temps que 
corren, ni fa cap accent en la partida dedicada a polítiques socials, que trobem insuficient 
al pressupost presentat. 

Com venim defensant fa molt temps, considerem que la prioritat pressupostària de qualsevol 
administració en aquests moments, ha de ser la de fer front a la crisi, augmentant la despesa 
social per pal·liar el seu impacte a les classes populars i augmentar les polítiques per crear 
ocupació. 

Pel que fa a la Regidoria de Benestar Social i Família constatem que l'import de la seva despesa 
pressupostada representa el 9è per ordre segons la quantitat, a darrera de Medi Ambient, 
Hisenda, Governació, Urbanisme, Administració General, Educació, Brigada i el Geriàtric, i que 
això representa el 4'53% del pressupost total, tot i que si el sumem al del Geriàtric arriba fins 
el 9'74% del total. 

Si mirem els increments en les despeses previstes respecte al pressupost del 2014, en Benestar 
Social són uns 45.000 euros que representen un 5'81%, cosa que és el 5è increment en 
percentatge després d'Esports (32,34%), Museus (26'62%), Urbanisme (13'2%) i Brigada 
(12'91%), i a prop del 4'59% d'Alcaldia. 

Algunes d'aquestes variacions les podem entendre per diferents inversions que es plantegen en 
determinades àrees, però d'altres ens costa d'assumir, i en qualsevol cas ens indiquen quines 
són les prioritats d'aquest govern pel proper any. 

Si anem a mirar en detall les despeses de Benestar Social celebrem l'increment en el servei del 
Centre Obert Tallaferro amb el que podrà continuar fent les seves activitats també en els 
períodes de vacances escolars. També aplaudim el fet de l'increment per les beques de 
menjador escolar tot i que no veiem clar que s’arribin a materialitzar la partida que es 



 
  
 

 
  

 

contempla d’ingressos provinents del Consell Comarcal al respecte, quan el propi Consell i la 
Generalitat han retallat aquestes partides. Pensem que en aquests moments, a Arenys, hi ha 
certes entitats i persones, com també empreses de menjadors, que estan fent-se càrrec 
d’aquest concepte fins que no arriba d’una manera definitiva el seu atorgament a través del 
Consell. 

Baixa la partida destinada a l'assistència domiciliària en 4.000 euros, quan nosaltres també 
creiem que era important d’augmentar-la per fer front a les contingències que també han sortit 
després de retallar la llei de dependència. 

Ens sap greu deixar de fer l'aportació als Frares Caputxins, encara que ens consta que és per 
voluntat d'ells mateixos, tot i així no volem deixar de passar l'oportunitat d'agrair la gran tasca 
que continuen fent. Tampoc podem entendre que es congelin les aportacions fetes a les 
entitats del tercer sector, quan cada vegada tenen més usuaris i casos a resoldre. Càritas, Creu 
Roja, Maricel Caritat Sant Vicenç de Paul, Pensem que aquest any ha deixat de funcionar 
l'entitat Apresa fonamentada amb projectes de persones amb risc d'exclusió social, i ha plegat, 
per falta de finançament. 

Nosaltres seguim fent la proposta d’obrir una línia de subvencions a entitats socials segons 
projectes baremats objectivament, com les que es donen des de Cultura, Cooperació o 
Esports. 

Però el que també ens crida poderosament l'atenció és que es mantinguin els 75.000 euros pel 
suport a les famílies, i tot i que des dels nostres Serveis Socials ens diuen que això s'ajusta a les 
necessitats després d'aplicar el reglament model Diputació, que a tal efecte va aprovar aquest 
ple. 

La realitat social que vivim ens diu que per lògica hauríem de destinar molt més diners a 
aquesta partida, i que per tant, de ben segur hem de revisar amb urgència aquest reglament, 
cosa que també se'ns ha dit que s'està treballant. Cal prioritzar-ho segur!! 

No pot ser que aquesta partida no s'esgoti, i que no calgui dotar-la més quan la majoria de 
municipis han doblat i triplicat i ampliat aquest tipus d'ajut. 

Però no deixa, que hauríem de ser capaços de destinar més diners per aquest concepte, per 
l'any vinent, ja que les dificultats socials de les famílies arenyenques són creixents, i si no mirem 
la darrera memòria del nostre Defensor del Ciutadà, o sense anar més lluny el detall que es 
dóna aquest dies quan des de Càrites i Creu Roja han hagut de seleccionar 250 famílies per 
rebre una ajuda que ha ofert una entitat bancària per adquirir aliments frescos i de primera 
necessitat per aquestes festes, cosa que vol dir que han hagut de quedar fora altres famílies, 
també usuàries d'aquestes entitats i de Serveis Socials, que també pateixen dificultats molt 
importants. El sentit comú ens diu que hauríem d'arribar a tots. 

Cal dir que en aquesta partida s’hi hauria d’incloure bosses destinades a les famílies 
desnonades, a les que no poden fer front a les obligacions tributàries, a les que estan patint la 
pobresa energètica i no poden pagar els subministraments energètics, intentant arribar al 
màxim nombre de llars. 

Pensem que la partida es pot quedar curta, si volem ser efectius i eficients a l’hora d’arribar a 
una part molt significativa de la nostra vila que ho està passant molt malament. I si això vol dir 
canviar el Reglament que s'està seguint, canviem-lo ja!!. 

I finalment, dintre d'aquest capítol, un comentari sobre el Geriàtric. I és que constatem que 
l'increment més important es refereix als sous i altres retribucions per personal laboral 



 
  
 

 
  

 

temporal, per substitucions. Celebrem però que tenim una ocupació del 100% del nostre 
geriàtric. 

Valorem també que el pressupost, prevegi el finançament que cal per part de l’Ajuntament per 
fer front a la deixadesa del Departament d’Educació de la Generalitat en les aportacions als 
serveis d’Escola Municipal de Música i d’Escola Bressol Municipal, i que al menys aquest curs 
escolar, les famílies no s’hi vegin afectades. 

Ara bé volem denunciar com queda el finançament Escoles Bressol i Escoles de Música: 

El resultat final comporta que les Diputacions fan de banc per realitzar una operació de 
tresoreria, a curt termini, en benefici de la Generalitat per pagar les obligacions cursades que 
no ha pagat durant l'últim any. 

Considerem “inacceptable l’actitud de la Conselleria d’Educació que està incomplint la llei i 
enganyant reiteradament al món local i a la ciutadania” Reprovem l’eliminació del finançament 
de les escoles bressol i l’incompliment de la LEC. Segons la Llei d'Educació de Catalunya el 
Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a 
infants de zero a tres anys en llars d'infants de titularitat municipal (art. 198), 

Els recursos que hi destini la Diputació al sosteniment de les escoles bressols els haurà de 
disminuir dels recursos disponibles pel finançament d'altres serveis o inversions municipals. 

Ens amoïna que en aquests moments l'ocupació de l'escola bressol municipal estigui només 
amb 88 nens. Entenem que el descens de la natalitat, i la migració de persones per la crisi, son 
arguments de pes. 

 
Ara bé, una vegada més hem de reivindicar la tarifació social aplicada a serveis com el d'escola 
bressol o l'escola de música, pensant que la gent paga segons la renda i afavoriria l'increment 
d'alumnes a les escoles. 

Només esmentar que a Sant Feliu de Llobregat o a Sant Cebrià per quedar-nos més a la vora, 
la implantació de la tarifació social ha incrementat l'alumnat de les escoles Bressol, tot i els 
arguments esmentats, i a Sant Feliu, en el cas de l'Escola de Música, ha doblat el nombre 
d'alumnes a l'Escola. 

Afegir també que creiem que les subvencions atorgades a Ampes, entitats, escoles en l'àmbit 
d'educació, o infància i joventut, haurien també de reconvertir-se de nominatives, a 
subvencions de lliure concurrència com a Cultura o Esports. 

Tot i que celebrem que darrerament a Arenys s'han dut a terme molts plans d'ocupació i n'hi 
ha anunciats de nou per part de la Diputació de Barcelona, i molt importants, Creiem que 
caldria augmentar un programa municipal de l’ocupació que no depengui exclusivament de les 
transferències de la Generalitat, Diputació o dels plans d’ocupació. S’ha de donar més suport a 
les petites i mitjanes empreses i als autònoms, no cal deixar-ho tot en mans de l’Administració 
ni de grans empreses, que malgrat creen llocs de treball, afecten negativament al comerç local. 

 
Si desglossem el pressupost, cada regidoria té partides que ens costen molt d’entendre en els 
temps que corren que son molt altes, com les dedicades a estudis i treballs tècnics, defensa 
jurídica, formació, i més quan l'ajuntament disposa de funcionaris qualificats que poden 



 
  
 

 
  

 

assumir-los. Es crea una partida nova per exemple de gestió documental, dotada amb 38.900 
euros. 

 
S'augmenta en 108.000 euros respecte a l'any passat l'energia elèctrica x l'enllumenat públic i 
en 35.000 la reposició de l'enllumenat. Esperem que aquest any, no tinguem ensurts tant 
importants com l'any que ara tanquem, per les quantitats no previstes de lectura estimada per 
part de la companyia de subministrament. Per cert, i parlant de llum, no hem sabut trobar 
enlloc l'estalvi energètic anunciat a «bombo» i plateret pel govern amb la baixa de 44.000 
euros, quan a estalvi energètic als edificis municipals, si que és cert que baixa en alguns 
equipaments, però per exemple al Pavelló puja gairebé 10.000 euros més d'energia elèctrica. 

També creixen les partides dedicades a la comunicació i difusió d’activitats, amb dotacions 
pròpies a moltes regidories. Creiem que en aquest sentit, calia haver fer una opció més 
creativa d’aprofitar els recursos existents i no dispersar el pressupost d’aquesta manera, que a 
vegades marca la tendència a que cada regidoria acabi tirant per lliure perdent el model 
identitari comunicatiu comú d’ajuntament, com ja està passant. 

Fa pensar , i molt, que en el tema de la recollida de residus no anem bé. A banda que la 
implantació de la recollida selectiva a tot el municipi que encara ha de venir, ha anat com ha 
anat per les circumstàncies que hem viscut aquests darrers anys, i que com venim denunciant, 
ha anat de capa caiguda absolutament als veïnats que ja es porta a terme, a un mes gairebé 
vista de posar-se en marxa, l'anunci de l'increment de 23.4000 euros pel tractament de residus 
municipals, concretament la fracció rebuig i la orgànica, al Consorci per al tractament de 
Residus Sòlids Urbans del Maresme, ens descol·loca. I per aquest motiu, hem demanat 
explicacions al respecte. En compartim algunes: 

Si aquesta vegada tot va com ha d'anar i al febrer, com s'ha anunciat es posa en marxa 
definitivament la seva implantació, amb el sistema mixta de contenidors, només aconseguirem 
reduir l'aportació de la resta entorn al 9%, i amb tot haurem de pagar més perquè les 
liquidacions que fa la planta no són proporcionals a les tones aportades, sinó que venen 
condicionades en gran part per la baixada d'ingressos de la planta en venda d'electricitat. 

Ja ens fa pensar i d'aquesta manera ens ho ratifica l'informe del tècnic de medi ambient, que un 
30 % de la població farà les aportacions d'orgànica a contenidors, on els nivells de qualitat 
acostumen a ser molt pitjors que en el porta a porta. Cal tenir també en compte que el cost 
del tractament dels impropis de l'orgànica pujarà un 16% respecte a l'any passat. De manera, 
que quan més baixa sigui la qualitat orgànica que recollim, més car serà el seu tractament. 

Demanem al govern que es posi les piles, i que faci tot el que calgui perquè no rebem més 
càstigs en el canon variable que penalitza el tractament d'incineració i que passa del 7'40 per 
tona al 2014, al 9 aquest 2015. 

Agraïm les explicacions de Medi Ambient per entendre l'increment de la campanya 
d'implantació del nou servei de recollida selectiva, i el conveni signat amb l'Agència d'Ecologia 
Urbana de Barcelona per posar-la en marxa i per fer-ne el seguiment amb l'esperança que doni 
bons resultats. 

Com l'any passat, reiterem que organitzativament veiem molt poc clara, el repartiment de les 
activitats de festes, entre les regidories de Cultura, Infància i Joventut, i Festes, i l'EPE de Ràdio 
Arenys. 



 
  
 

 
  

 

No veiem clar, com ja hem manifestar en el seu moment que l'EPE de Ràdio Arenys, que ja 
disposa d’una transferència pròpia, rebi i gestioni 40 mil euros en concepte d’organització de 
festes de joventut, per unes tasques que no lo son específiques ni competència d’una ràdio 
municipal. En tot cas, la regidoria d’Infància i Joventut es a qui li toca fer equilibris amb 
aquest pressupost per portar-la endavant. En aquest cas hi trobem una falta de transparència i 
de poca eficàcia en gestionar els recursos des de les regidories que en tenen competència. 

Seguim trobant a faltar incloure un pla de mobilitat que aglutini els camins escolars, carril bici, 
transport públic i accessibilitat d'una manera conjunta, 

Inversions: 

Pel que fa a inversions, creiem que son poc clares i definides, i que en alguns casos responen a 
criteris electoralistes. 

Es pressuposta amb 175 mil euros el projecte de drenatge i pavimentació del Rial del Bareu, 
que va quedar sense finançament a l'exercici del 2014. En aquest cas, cal recordar una vegada 
més que es va perdre la subvenció dels Fons Feder que pujava a 265 mil euros, perquè 
l'Ajuntament va presentar la documentació fóra de termini. Sigui com sigui, estem parlant d'un 
projecte que va mutant cada cert període de temps, i que a mitjan d'aquest desembre hem 
sabut a través de declaracions del regidor d'Urbanisme a Ràdio Arenys evoluciona cap una 
nova alternativa com seria la de crear una mena de bassa o murs de contenció que poguessin 
recollir els sòlids a la part alta del Rial, un projecte nou que no coneixem, i que sembla que té 
un cost elevat. La segona fase segons va explicar el regidor, ja seria la reurbanització dels rials 
amb noves voreres, renovació del paviment i millora dels serveis. Ens agradaria i ho reiterem 
una vegada més conèixer amb profunditat el projecte, la seva viabilitat, i el seu finançament i 
calendari. A nosaltres, els grups a l'oposició, i al veïnat. 

No es preveu cap partida per d'urbanització de la cobertura del tram de la Riera que falta 
entre Arxipreste Rigau i Santa Clara, i que ja hauria d'estar fet i que també van ballant les dates 
de la seva execució. Amb sorpresa, el regidor d'Hisenda a la Comissió Informativa va apuntar 
que pensaven fer un procés participatiu per l'emplaçament de la pista coberta, i que un dels 
llocs que es pensava podria ser aquesta nova part urbanitzada. Amb franquesa, ho trobaríem 
fóra absolutament de lloc i d'estètica. 

Tampoc hi veiem cap inversió a la Llei de Barris. 

Precisament pel projecte de cobriment d'una pista esportiva, es reserven 100 mil euros, al 
nostre entendre una declaració de bones intencions, potser per acontentar als clubs esportius, 
però poc realista pel que fa a la seva dotació per la seva imminent posada en funcionament. No 
sabem si amb la intenció de marejar la perdiu, o d'allargassar el temps en no poder complir el 
compromís adquirit amb els clubs, ara en parlen en clau de procés participatiu.... escenaris 
possibles que se’ns donen: Joan Maragall, Institut Els Tres Turons, Pati Cassà... fins i tot algú ha 
posat sobre la taula el Col·legi la Presentació, cosa que veuríem absolutament fóra de lloc, o 
de nova construcció al entorn del Fondo de les Creus. O com dèiem... també es va apuntar la 
possibilitat de la nova zona coberta de la Riera. Segur que en seguirem parlant.... i ens agradaria 
conèixer i participar-ne dels detalls. Ara mateix, acabem de conèixer amb la presentació que 
ha fet el regidor Vinyes, que aquesta partida podria créixer mitjançant el romanent.  

Lligant ara amb el Procés Participatiu, és evident que cal canviar el plantejament del procés que 
se'n fa de cara als pressupostos. Poca gent implicada en les propostes, en les votacions, i la 
inclusió de molts conceptes provinents del propi Ajuntament. És el cas dels 80 mil euros que 
es destinen a la compra d'una màquina netejadora, als 36 mil per l'asfaltge de carrers que no 



 
  
 

 
  

 

requereixen intervenció en serveis del subsòl, o dels 4 mil per material d'ordenació del trànsit, 
per posar alguns exemples. 

Assenyalar però, que no posarem cap objecció al contrari pensant que són pocs els projectes 
guanyadors en l'àmbit social com és ara l'adequació de dos pisos més per incloure al projecte 
de pisos socials, dotat en 10.000, euros o les de despesa corrent que creiem que estan 
infradotades vinculades a fer cursos per aturats: 5.000,00 €, al Taller d'Autoocupació per a 
persones amb risc d'exclusió social: 4.000,00 € o a Cursos per a persones en actiu: 5.000,00 € 

Valorem la inversió proposada en carrers, de 200 mil euros, al carrer Doedes, entre Montalt i 
Barcelona, Bisbe Català i Rial de Sa Clavella. 

En l'apartat d'inversions Alcaldia, creiem que els 50 mil euros que es dota la subvenció per 
rehabilitar equipaments d'entitats històriques culturals sense ànim de lucre, amb un procés 
obert, és una bona alternativa per a entitats com els Seràfics, Ateneu, Casal Parroquial, o 
Parròquia de Santa Maria... que tants problemes tenen per mantenir els equipaments, i que 
sovint han quedat fóra de jocs de les noves normatives. 

Ens fa por però, i volem fer un toc d'alerta, que no hi hagi un problema de promeses que no es 
poden complir amb alguna entitat, que està en converses amb la Diputació i l'Ajuntament per 
poder fer reformes a l'edifici, i que en tot cas, el que puguin acollir-se a través d'aquesta 
subvenció no els pugui haver creat expectatives que difícilment es podran dur a terme amb 
aquesta dotació. Avui però, el regidor d'Hisenda ja ha anunciat que podria dotar-se de més 
diners aquesta partida amb el romanent de tresoreria.  

La inversió prevista a Can Portell, per entendre’ns l'antiga casa que es va cremar al costat del 
Museu de Mineralogia, i que havia ocupat Protecció Civil, de 50.000 euros, la valorem cap a un 
primer pas per posar al dia l'estructura tant danyada de l'edifici, i que pugui aposentar la 
teulada i el forjat de la casa, pensant que un futur pugui també fer servei per l'activitat que es 
genera entorn al Museu d'Arenys. 

La segona part de la nostra intervenció, la basem en el tema de la plantilla, i el regidor Sr 
López, en representació del grup municipal d’ICV manifesta literalment el que segueix: 

Plantilla 

La modificació proposada a la plantilla és al nostre entendre poc clara i no justificada. 

Se’ns diu que per racionalitzar-la, es creen o es canvien alguns llocs de treball amb moviments 
més pensats en les persones que ocupen els llocs de treball, o els serveis concrets, que no pas 
en millorar l'estructura de la casa. Per exemple, transformar una plaça d'administrativa vacant 
per jubilació, en una d'auxiliar administrativa és al nostre entendre un pas enrere quan els 
darrers anys la tendència ha estat la de reconvertir les places d'auxiliar en administratives. 

Res a dir de la transformació d'una plaça d'oficial 2a de manteniment també per jubilació, en 
una plaça d'ajudant conductor de la plantilla laboral per noves necessitats del servei de la 
Brigada. 

No trobem lògiques la creació doncs de dos llocs d'auxiliars administratius a l'OAC, o de dos 
llocs de treball d'administratiu de nòmina i de recursos humans, condicionats a una presumpta 
productivitat, que resta pendent de valoració.  

És com una partida d'escacs, que vas movent peces, i que pot arribar a convertir-se en allò de 
vestir un sant per desvestir-ne un altre. 



 
  
 

 
  

 

Es condiciona d'alguna manera l’interès del personal funcionari de la casa, perquè el concurs 
serà específic de mèrits reservat a funcionaris, a una presumpta productivitat que s'ha de 
pactar al mes de gener al comitè negociador. 

Se’ns explica que al gener, hi haurà una reunió de la comissió de valoració de llocs de treball 
on es portarà només els casos d'aquestes places de l'OAC, de Recursos Humans, però també 
la del Cap de Serveis de la Brigada. I matisem cap de serveis de la brigada, perquè a la 
Comissió Informativa vàrem tenir que demanar un aclariment sobre el tema, atès que encara 
no s'ha resolt la bicefàlia a la relació de llocs de treball d'aquesta plaça. 

Podem entendre però la previsió de contractació d'una treballadora social per a la substitució 
a la residència geriàtrica de la jornada de les dues titulars. No podem deixar sense atendre als 
usuaris de la Residència. 

L'informe de Recursos Humans diu que es dota el complement de productivitat per fer front a 
les majors responsabilitats dificultat, iniciativa i dedicació dels empleats d'acord amb els criteris 
que s'aprovin i es doten les places de projectes. 

La productivitat I els incentius prevista al pressupost sumant la del personal funcionari i laboral, 
gira entorn als 50.000 euros, en aquests moments amb una previsió de balança entenem 
encarrilada a primar el personal de certes àrees, per sobre d'altres, i al cos de funcionaris amb 
descompensació pel que fa al personal laboral. Creiem que cal repensar-ho i posar-ho de nou 
sobre la taula. 

Se'ns ha dit que no s'aplicarà fins que no hi hagi un reglament fet al respecte. I que es preveu 
que sigui al mes de febrer que es confeccioni, llevat del cas dels caps de torn de policia, on si 
que s'està aplicant. 

Des d'ICV pensem que les pautes que han de regir els criteris per aplicar la productivitat, han 
de ser el més objectius possibles, i que s'han de tractar amb el màxim de transparència. 
Creiem que han de ser objecte del màxim consens, no només per evitar discriminacions entre 
tot el personal, que tal com s'ha previst, veurà que afecta a la situació d'alguns treballadors, 
però no al conjunt del treballadors. 

Aquesta previsió sinó és objecte de consens, és injusta per a la resta de plantilla, que fa anys 
que esperen una valoració dels llocs de treball que va ser aprovada al mes d'abril del 2011, i 
que mai no arriba. Els treballadors també han vist com al llarg d'aquest període el nou govern 
va encarregar un nou organigrama i valoració, i que també ha quedat en suspens la seva 
aplicació. 

Ens aquest sentit, la nostra proposta passaria per aprofitar aquests recursos existents sense 
augmentar la massa salarial, i fer-ne un repartiment proporcional pactat amb el Comitè i tots 
els grups de l'Ajuntament començant pels sous més baixos, i aplicant fórmules objectives. 

La partida d'hores extres a la Policia, aquesta si, efectiva, puja 9.000 euros. Creiem que de nou 
amb un greuge comparatiu important cap a la brigada, perquè encara no s'ha materialitzat la 
tant promesa i pactada servei de guàrdies i retén al llarg de l'any. 

En el cas del personal eventual, es doten pressupostàriament 2 places (gerent, i un secretari 
d'alcaldia) fins a l'1 de juny, i dues (Cap de comunicació i un secretari d'alcadia) fins a 31 de 



 
  
 

 
  

 

desembre, d'acord amb la Llei 7/1985 que limita per als ajuntaments entre 10 i 20 mil habitants 
la inclusió de personal eventual a no excedir de dues persones. 

Comentar com ho hem fet moltes vegades, que creiem que la plaça de Cap de comunicació, 
podria com ho han fet la majoria d'Ajuntaments està dins la plantilla creant la plaça dins la 
relació de llocs de treball i no deixant-la sota l’empara de càrrec anomenat de confiança. 

I ja per acabar destacar que creiem que es fa del tot imprescindible que tot allò que afecti al 
personal de l'Ajuntament, plantilla, relació de llocs de treball, incentius, convenis, 
productivitat... s'ha de negociar per força amb l'Intercomité de Treballadors, i en aquest cas, 
tot i que se'ls ha comunicat l'informe de RRHH, no ha comptat per res el seu parer. Entenem 
que hi ha molt poca predisposició per part del Govern a fer possible la participació dels 
representants dels treballadors en un tema tant important com és l'aprovació de la plantilla, i 
les destinacions de gratificacions i productivitat. 

Per tot el que hem exposat, i tal i com hem avançat, el nostre vot serà contrari a la proposta. 

 

La tinent d’alcalde Sra. Real diu que el protocol al que vostès fan referència i que diuen que no 
funciona bé, es va aprovar al ple.  
Al Consell de Benestar Social, la coordinadora de SS, va deixar molt clar que el protocol(tal i 
com ja s’havia quedat)es revisaria en un any. I això és el que es farà quan toqui. 

El seu grup no hauria de fer segons quines afirmacions que falten a la veritat. 

S’ha de confiar en els tècnic de Serveis Socials que són els que de manera professional 
exerceixen cada dia la seva feina de manera immillorable. 

El regidor Sr. Almansa diu que voldria intervenir per aclarir la situació de reten que ha fet 
referencia la representant de ERC. 
 
No es veritat que no s’hagi fet reten. A l’hivern de 2012 i a l’estiu de 2013 es va fer reten amb 
un reglament fet conjuntament amb els treballadors, en que cada setmana hi havia dos 
treballadors disponibles les 24 hores del dia per atendre qualsevol urgència que hi pogués 
sorgir. 
 
A principis de 2014 es va preguntar als treballadors qui voldria fer reten a l’estiu però no es 
van apuntar treballadors suficients per dur-lo a terme i es va decidir reforçar amb plans de 
ocupació la temporada d’estiu. 
 
Sotmesa aquesta proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb el sentit 
del vot següent: 
Vots a favor: :   4 vots de CiU, 4 vots del PSC i 2 vots PP   
Vots en contra: 1 ERC, 2 vots d’ICV i 1 vot CUP   
Vots d’abstenció: 1 vot BLOC 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
  
Vist i plau                                                                    La secretària  
L’alcalde  


