
 
   

 

 

ALBERTO FOSAR NAVARRO, funcionari de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, designat secretari 

del consell d’administració, de l’EPE “Ràdio Arenys”, per  Decret de l’Alcaldia de 13 de febrer de 

2013, en compliment del que es preveu als articles 204-205 del  Reial decret 2568-1986, de 28 

de novembre, pel qual s' aprova el Reglament d' organització, funcionament i règim jurídic de 

les Entitats locals,  

 

CERTIFICA: 

 

Que en data 17 de desembre de 2021, el Consell d’administració de l’EPE  “Ràdio Arenys” en 

sessió extraordinària va adoptar  entre altres els acords següents 

 

(...) 2.- Aprovació “ Pressupost Ràdio Arenys, previsió d’estat d’ingressos i despeses 2022” i tramesa 

posterior a la Intervenció General de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, per a la seva incorporació al 

Pressupost general. 

 

Exposa el contingut el sr. Director  

 

• Previsió d’ingressos i despeses 

• Comparatiu 2022-2021 

• Executat Exercici anterior (2020) 

• Previsió Executat 2021 

• Programa anual d’actuació, inversions i finançament 

• Quadre de tarifes previst 

• Annex: plantilla 

 

Es remarca com aspectes importants: 

 

• Manteniment l’augment de sous del 2% corresponent a l’increment anual de l’IPC sense que 

suposi un impacte negatiu en la pressió salarial, prèviament replantejada i estabilitzada 

d’acord amb la dotació pública que l’EPE Ràdio Arenys percep de part de l’Ajuntament de la 

vil·la. 

 

• Manteniment subvenció Ajuntament Arenys de Mar per import de 249.000,00 € amb un 

resultat pressupostari ajustat de 0,00 € 

 

• Disminució despesa en un 14,04% fonamentada principalment en la reducció de la plantilla 

de personal en 2 tècnics/ques redactors/es . 

 

• Disminució de previsions d’ingressos al pressupost exercici anterior (2020) per publicitat en 

un 51,41% 

 

• Inversión previstes 2022, per import de 6000,00€. 

 

• Abaratiment dels costos de determinats serveis ha de permetre realitzar contractació i 

recuperar la quota mediàtica perduda durant el 2021.  

 

Durant la seva exposició:  

 

El Sr. Antoni Sintas exposa l’existència d’un error  en el càlcul de la quota de la SS dels treballadors, 

que es rerevisarà. 
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La Sra. Lai Martín, el caràcter menys restrictiu dels pressupost de la EPE respecte el general de 

l’Ajuntament, per efectuar traspassos de partides pressupostaries i capítols diferents. 

 

El Sr. Director la necessitat d’externalitzar el servei de màrqueting de la EPE “Ràdio Arenys” i la seva 

contractació a través de la corresponent licitació. 

 

La contractació per part de l’Ajuntament d’un servei d’auditoria únic que in clourà a la EPE “Ràdio 

Arenys”. 

 

La impossibilitat d’aborció en un any de la transfèrmica de capital extraordinària efectuada per 

l’Ajuntament de 7.000,00€, i que s’efectuarà en successius exercicis. 

 

Sotmesa a aprovació aquesta aprovació s’aprova per unanimitat del seus membres. (...) 

 

Aquest certificat s’emet amb anterioritat a l’aprovació de l’acta per la propera reunió del 

Consell d’Administració, en ús de les facultats reconegudes a l’article 206 del ROF de 28 de 

novembre de 1986. 

 

I perquè així consti, expedeixo el present certificat , amb el vist i plau del President de l’EPE 

“Ràdio Arenys”  

 

 

 

 

Arenys de Mar a 20 de desembre  de 2021 

 

 

Sr. Alberto Fosar Navarro  

 

 

 

 

 

Vist i Plau 

 

Sra.  Laia  Martin Romano 

 

Presidenta de l’EPE “Ràdio Arenys”                                                    
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