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Essent el dia vint-i-quatre d’octubre de dos mil setze, a les set del vespre, a la Sala 
Municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, es realitza una reunió extraordinària del 
Consell del Poble, a la qual són presents les següents persones: 
 
En representació dels membres del Consell del poble: 
 
Assisteixen: 
 

JOSEP MARIA VALLS exelecte 

MANEL LLADÓ I MARQUÈS exelecte 

JAUME ROSSELL COLOMER particular 

JAUME MISSÉ MAS particular 

JORDI LLADO UMBERT particular 

PILAR ZAMORA particular 

NURIA VILARÓ entitat APAAM 

ALFONS MOLONS entitat CENTRE MORAL 

GUSTAU ADZERIAS CM Urbanisme 

JORDI ROCA I CASALS CM Esports 

ANSELM SUBIRANA I GARCIA-CONSUEGRA CM Esports 

JOSEP SANCHEZ ERC 

LLUÍS CAMPASOL TERRATS CIU 

ÀNGELS CASTILLO PSC 

JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ Regidor 

ESTHER SÁNCHEZ Regidor 

MARIA BALLESTER CUP 

 
Excusen la seva absència per motius justificats:  
 

SANTIAGO MORELL I CAPELLERA exelecte 

SANDRA BALLESTER JIMENEZ particular 

OSCAR TOLEDO FUENTES particular 

CARLOS SANTAMARIA ORIOL particular 

XAVIER OLLER particular 

JOAN CLARET MARCH particular 

 
No assisteixen:  
 

JOAQUIM MACH I ABRIL exelecte 

ANDREU MAJÓ I ROCA exelecte 
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ELIAS SURROCA CAMPAS particular 

JOSEP JORDANA MARTIN particular 

ANTONI MOLINÉ CM Benestar Social 

JUAN JOSÉ PLAZAS MOLINA CM Urbanisme 

RAMON PLANAS I FREIXAS PP 

 
Comuniquen la seva baixa del Consell:  
 

JOSEFINA ALSINA particular 

LLUIS COMAJOAN SOLDADO particular 

DAVID GIMENEZ CM Medi Ambient 

MARTA MARTORI CM Ensenyament 

RUT MARTINEZ CM Ensenyament 

MARTA AVILÉS GARCIA AMPA ST. MARTÍ 

 
Baixa per la no assistència al Consell en dues sessions consecutives:  
 

DAVID GÓMEZ GARCIA CM Joventut 

LAIA BARANDICA HERRAIZ CM Joventut 

 
Convidats:  
 
Donat que els estatuts reflecteixen la possibilitat que el president convidi a membres 
del consistori o terceres persones d’interès per l’objecte de la reunió, avui hi ha 
presents alguns regidors convidats: Sra. Marta de la Iglesia i Formatger, Sra. Antònia 
Vila i Paituví  i el Sr. Àngel Castillo i Vallcorba. 
 
Oients: 
 
José  Maria Martínez Álvarez  
Fèlix Olivan i Mayoral 
 
 
Presideix aquesta reunió del Consell del Poble el Sr. Joan Rabasseda i Ferrer, alcalde 
d’Arenys de Munt, acompanyat de la funcionària municipal Sra. Pilar Torrent Foz, que 
actuarà, a partir d’aquest Consell, com a secretària del mateix. 
 
19:00h Benvinguda i presentacions 
 
La Presidència dóna la benvinguda a tots els assistents. Comenta que el món de la 
participació és complicat. Que aquest és el segon Consell del Poble del 2016. Agraeix 
als que no són polítics en actiu, la seva assistència. Posa en valor el que aporten, que 
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s’ho miren des d’una òptica fora de la política activa a nivell local. Explica que, a banda 
de l’ordre del dia que ja tenen, es donarà compte de la dimissió de la vicepresidenta, la 
Sra. Vanesa Muñoz. Diu que aquest Consell extraordinari s’ha convocat per parlar dels 
impostos d’Arenys de Munt. Que el punt de partida del bon govern, és que la despesa 
corrent ha de ser possible amb els ingressos ordinaris. Ja s’ha parlat amb els diferents 
partits polítics. 
En aquest punt, comenta que la Pilar Torrent farà de secretària, com a funcionària 
municipal/treballador públic, com es fa en d’altres consells.  
 
19:10h Constitució formal del Consell del Poble 
 
Un cop fetes les presentacions es passa a tractar els següents punts relacionats a 
l’ordre del dia:  
 
PRIMER.- Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 
La Presidència pregunta si hi ha esmenes a l’acta anterior, del 4 de febrer de 2016. 
 
El Sr. Jordi Roca diu que té una esmena: en la relació de membres del Consell, posa 
Josep Roca i Casals, com a representant del Consell municipal d’Esports, i ha de 
posar Jordi Roca i Casals. A més a més, cal afegir un apartat nou que digui que 
assisteix com a oient el Sr. Josep Roca i Casals. 
 
Per part de la Presidència es comenta que l’acta es rebrà abans, que no s’esperarà al 
proper Consell.  
 
Es dóna per aprovada aquesta acta, per unanimitat dels presents, amb les esmenes 
formulades. 
 
En aquest punt, la Presidència passa una relació perquè signi tothom, per tal que sigui 
més fàcil tenir constància de qui assisteix a les sessions.  
Així mateix, es comenta que hi ha baixes i que caldrà nomenar més gent.  
 
La Sra. Castillo diu que els temes a tractar en el Consell de Poble els poden proposar 
tant des de la regidoria, com des dels propis membres del Consell. 
 
 
SEGON.- Seguiment del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2015-2019 
 
Abans de tractar aquest punt, es reparteix un document (Annex 1) amb títol: 
“Seguiment del PAM 2015-2019 a octubre de 2016: 83 objectius operatius assolits”.  
 
La Presidència comenta que en l’anterior Consell del Poble es van marcar els objectius 
estratègics operatius que es prioritzaven des d’aquest Consell. Com la videovigilància, 
per evitar l’incivisme: aquest objectiu ja s’ha assolit, amb càmeres en dos punts del 
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municipi; impulsar millores en el transport públic: està pendent; l’objectiu estratègic 
19.7, que és posar en marxa un menjador obert amb preus especials per a la gent 
gran, s’hi està treballant; i d’altres, com organitzar anualment la diada de la gent gran i 
crear el Consell municipal gent gran. Tots aquest objectius van ser prioritzats al febrer 
en l’anterior Consell del Poble. En el seguiment que es fa, tancat a l’octubre, 83 
objectius del PAM ja s’han assolit.  
 
El Sr. Jordi Roca diu que aquest seguiment està molt bé, però que de molts dels 
objectius, no tenen suficient informació. Es diu que s’han assolit, però no saben, per 
exemple, si hi ha 50 habitatges buits o n’hi ha 100. 
 
La Sra. Castillo diu que n’hi ha 198.  
 
La Presidència comenta que s’està treballant en una nova aplicació informàtica per 
explicar, de cada objectiu, el perquè, però s’haurà d’omplir.  
 
La Sra. Ballester diu que en breu hi haurà una persona que s’hi dedicarà 
exclusivament. 
 
El Sr. Ximenis diu que cal afegir les propostes que el Consell va aprovar incloure en el 
PAM, quines s’han aconseguit, quines falten. Saber com estan les que es van 
prioritzar. 
 
La Presidència diu que es van publicar les següents 9.6, 19.4, 19.7, 20.1 i 20.5. 
D’aquestes, la 20.1 ja s’ha assolit. 
 
El regidor Sr. Sánchez comenta, en relació amb les prioritzades, que també es podrien 
identificar en el PAM, de forma visual, quines són.  
 
La Presidència comenta que manca omplir els percentatges de cada objectiu, per part 
de les diferents regidories. Alguns es van tancant, i d’altres s’avança en paral·lel. Per 
ex., en el tema de la videovigilància, s’està al 75%. Quan a finals d’any, en el 
rendiment de comptes, es van sumar propostes, les que vénen dels consells... no es 
pot incloure tot, perquè el temps és limitat. Es retrà comptes cada mig any. És un pla 
dinàmic i el compromís de revisar-lo serà dins el primer trimestre 2017. Explica que si 
algun membres del Consell vol fer arribar propostes, pel context, per la realitat que 
tenim, el Govern les valorarà. Es revisarà amb les propostes dels partits polítics i de la 
ciutadania.  
 
El Sr. Ximenis diu que té dubtes d’algun objectiu que posa que s’ha acomplert al 100 
%. Per ex. “Fomentar la cultura de la pau i drets humans participant en el Projecte amb 
el Poble Sahrauí” o “Continuar participant en el Fons Català de Cooperació al 
desenvolupament”. Diu que si deixem de col·laborar, deixem d’estar complint el 100 %. 
D’un any per l’altre, les coses poden canviar. 
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La Sra. Castillo diu que sí que s’hi col·labora, així com també poden col·laborar amb 
altres entitats que no siguin del municipi i que persegueixen aquest objectiu.  
 
El Sr. Manel Lladó, posant com exemple l’objectiu esmentat de “Fomentar la cultura de 
la pau i drets humans participant en el Projecte amb el Poble Sahrauí”, comenta que hi 
ha objectius que són anuals. Si s’han de fer 4 actuacions, no vol dir que n’haguem fet 
el 100%. 
 
El Sr. Campasol posa com exemple l’objectiu “Organitzar anualment la Diada de la 
Gent Gran”. En el llistat de seguiment posa que s’ha acomplert el 100%, però si l’any 
vinent no es fa, caldria posar el 25 %. 
 
El Sr. Ximenis comenta que l’objectiu de “Promoure que la X trobada d’entitats de 
recerca se celebri a Arenys de Munt” s’ha assolit al 100%, però només se n’ha fet una 
de trobada. Passaria el mateix en el cas de l’objectiu de “Treballar per a què Arenys de 
Munt sigui seu de la celebració de la Mostra Literària del Maresme”.  
 
La Sra. Vila diu que aquesta mostra es fa cada any en un municipi diferent. 
 
La Sra. Ballester comenta que cada projecte té la seva idiosincràsia. Es podria posar 
que dins de l’any s’ha complert i que es pogués saber el detall del que s’ha fet. 
 
El Sr. Manel Lladó, en relació amb l’organització de la Diada de la gent gran, diu que 
no es pot dir que no s’ha complert si l’han vigent no es fa. 
 
La Presidència comenta que ha de ser un rendiment de comptes periòdic. 
 
El Sr. Campasol diu que s’especifiqui per anys, si s’ha acomplert o no.   
 
La Sra. de la Iglesia, en el cas de l’objectiu de la Diada de la Gent Gran, explica que 
posa que s’ha acomplert el 100% perquè ja està implantant i que es farà cada any. El 
que no sap és, quan ella ja no hi sigui, què es farà, llavors ja es veurà. 
 
La Presidència, com a regidor de Governança, diu que costa valorar el percentatge 
assolit. Per exemple, l’objectiu “Crear l’estructura interna organitzativa del Centre de  
formació d’adults”, abans no hi era i ara ja hi és. Objectiu acomplert. Pel que fa a 
l’objectiu “Fomentar i consolidar l’Espai de Mediació a l’Institut Domènec Perramon”, si 
ja hi és, ja està. Si pel que fos, hi hagués cap canvi, també es reflectiria en el PAM. 
Caldria posar el percentatge en funció de cada any. 
 
El Sr. Castillo diu que cal posar l’any. 
 
La Presidència comenta que si hi ha recursos per posar al web un espai on es pugui 
posar el grau de compliment d’aquests objectius, si hi ha recursos humans per posar 
l’explicació a dins, s’hi detallaria tot això. 
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En l’anterior Consell, algun membre del Consell va dir que si s’arribava al 70%  del que 
diu el PAM, seria un èxit. S’ha comentat en alguna reunió que la maquinària a vegades 
no dóna per fer tot el que es vol. Hi ha objectius més difícils de valorar, per ex. la 
neteja, es diu que de cara a l’any vinent es millorarà per tema maquinària, personal.. 
però és un tema discutible, perquè tenen un punt de subjectivitat. En d’altres, com en 
l’objectiu operatiu d’ “Instal·lar un sistema d’accés a l’Edifici de l’Escorxador amb clau 
intel·ligent per millorar-ne la gestió i seguretat”, és un objectiu complert. Dels objectius 
operatius n’hi ha molt que són o blanc o negre. També en el cas del servidor de 
l’ajuntament.  
Finalment, diu que des del Govern els encoratja a fer propostes i es valoraran a 
començament del 2017. 
 
La Sra. Vilaró sol·licita un aclariment: no entén com una cosa que està en el PAM, no 
es pot sol·licitar a través del procés participatiu.  
 
El Sr. Sánchez diu que si ja està previst en el PAM, és el Govern el que decideix les 
prioritats i si s’executarà en un any o en un altre. És una qüestió de prioritats fixades 
per l’equip de govern i que no pot coincidir amb l’interès d’un veí. Si està en el PAM, 
no cal tornar-ho a posar. Si de cas, s’ha d’arribar a consensos per avançar-ho. 
 
La Sra. Castillo comenta que en la nova sessió del Consell es poden prioritzar temes i 
li proposa que comenti què li és prioritari. 
 
La Sra. Vilaró pregunta com pot saber quines prioritats hi ha. 
 
La Sra. Ballester li explica que ho pot trobar al web. Li diu que com ja està al PAM, ja 
suma amb el pressupost participatiu. 
 
La Presidència comenta que en el primer trimestre de l’any vinent es revisarà el PAM i 
es podran posar coses i treure’n. Pel que fa a les prioritats i tempos, no només depens 
de l’equip de govern, sinó també d’altres administracions, com ara en el tema del pla 
de patrimoni històric, que ha d’estar informat per altres departaments. Explica que ja 
s’ha fet la part de feina que correspon a l’Ajuntament, però depenem d’altres 
administracions. Per ex. amb l’objectiu “Aprovar definitivament la modificació puntual 
del Pla General per a què sigui possible l’establiment de càmpings al terme municipal”, 
la feina feta per l’ajuntament ja està feta, però no està aprovat definitivament, manquen 
informes d’altres departaments. 
Resumeix que en el primer trimestre caldrà revisar i prioritzar objectius. 
 
La Sra. Vilaró prioritza el tema de la bassa. Pregunta si ho ha de demanar en el PAM o 
en el pressupost 2017.  
 
El Sr. Castillo diu que ja s’hi està treballant, que estan pendents de l’ACA. Que aquest 
tema ja es va demanar fa temps i que des de les regidories de Jovent i d’Esports 
s’està valorant fer-ho allà. 
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El Sr. Ximenis diu que s’hi està al PAM es farà amb més immediatesa, que amb el 
pressupost participatiu. 
 
La Sra. Vilaró comenta que hi ha una franja d’edat de gent que vol jugar a futbol i que 
no tenen un espai on fer-ho. 
 
La Presidència explica que s’han fet diverses gestions amb l’ACA per fer-hi activitats 
allà, però que no se n’han sortit. 
 
La Presidència entén la proposta de la Sra. Vilaró: hi ha una esplanada on es podria 
fer. 
 
El Sr. Molons diu que el projecte ho contempla, però el problema deu ser que no s’han 
aclarit entre l’ACA i el Ministerio. El 2n i el 3r nivell es poden fer servir. 
 
La Presidència diu que el missatge que han volgut donar és el següent: primer 
trimestre revisió PAM, nous objectius i prioritzar.  
 
 
TERCER.- Impostos a Arenys de Munt i propostes per a les ordenances fiscals 
 
La Presidència explica que hi ha hagut un treball previ de comparar Arenys de Munt 
amb d’altres municipis del Maresme.  
 
El Sr. Sánchez, com a membre del Consell i com a regidor d’Economia, explica, 
mitjançant la projecció d’unes diapositives, el perquè s’han de revisar l’IBI i l’Impost de 
vehicles. Comenta que els números que surten a les diapositives són arrodonits i 
intenta donar resposta a les següents preguntes 

- Quina pressió fiscal té Arenys de Munt en relació a altres municipis del 
Maresme? 

- El nostre pressupost de despesa corrent està ben equilibrat? 
 
Explica que ha fet una comparativa de la pressió fiscal d’Arenys de Munt respecte a 
altres municipis del Maresme pel que fa als impostos més rellevants, i que depenen de 
l’Ajuntament, com són l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost d’Activitats 
Econòmiques (IAE), l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i les plusvàlues, 
recalcant que el municipi d’Arenys de Munt està a la banda mitja baixa. Pel que fa a 
l’IBI, estem al 23% respecte la mitjana (el 21 de 30); de l’IVTM, a l’11% (el 23 de 24); 
l’IAE, al 74% (23 de 29) i, pel que fa a les plusvàlues, al 35% respecte la mitjana (20 
de 29). Diu que clarament estem per sota. Considera que els ajuntaments pitjors 
valorats en la comparativa d’IBI respecte Arenys de Munt, en el seu conjunt, tenen 
millors ingressos en altres impostos directes respecte Arenys de Munt. 
A continuació, fa una altra reflexió sobre com està estructurat el pressupost. Diu que 
tenim un finançament insuficient, que es posa de manifest constantment. El pressupost 
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participatiu es tarda molt en executar i és perquè es depèn de préstecs. Els ingressos 
corrents són al voltant de 6,8 milions d’euros, que només permeten cobrir les 
despeses de personal, subministraments, lloguers i serveis contractats, així com pagar 
deute. Amb aquest ingressos, només es poden destinar uns 43.000 € a inversions 
aquest any, la resta, es fa mitjançant préstecs que es sol·liciten a bancs, a través de la 
Diputació. Recalca que es té una alta dependència als préstecs. 
 
Continua dient que es dediquen un 11% dels ingressos a pagar els Bancs, que la 
plusvàlua i l’Impost de construccions són dos impostos fluctuants en relació al context 
econòmic, davant l’IBI i l’IVTM que són impostos estables. Així mateix, els ingressos 
derivats de la Plusvàlua i l’Impost de construccions, ingressos no estables, són 
necessaris per poder pagar despeses corrents. Un bon equilibri pressupostari amb una 
base tributària sòlida hauria de permetre finançar les despeses corrents sense 
dependre d’aquests impostos fluctuants, que estan condicionats a la conjuntura 
econòmica. Comenta que, actualment, des d’aquesta perspectiva pressupostària, el 
desequilibri entre ingressos i despeses, és d’uns 188.000 €. És a dir, els ingressos 
corrents, sense tenir en compte les plusvàlues i l’Impost de construccions, no són 
suficients per assumir les despeses corrents. Per tant, cal equilibrar el pressupost: 
tenir mes ingressos d’allò que podem controlar. Si es millora la cobertura en impostos 
directes, equilibraríem les despeses corrents. Si s’equilibra el pressupost en 188.000 
€, no caldria demanar més deute. Segons la comparativa, Arenys de Munt està a la 
banda baixa d’ingressos per IBI i l’Impost de Construccions i Obres (ICIO) i es podria 
plantejar un augment raonable tot mantenint una pressió fiscal baixa. La proposta que 
es fa és que si s’augmenten els ingressos d’IBI i IVTM almenys en 188.00 €, es podran 
alliberar els recursos de Plusvàlues i ICIO per finançar el seu import equivalent a 
inversions. Aquesta solució garanteix més solidesa pressupostària en no dependre 
d’ingressos més fluctuants. Redueix la dependència en finançar les obres amb 
préstecs i podem reduir més deute en menys temps. 
 
A continuació, explica el grau de dependència que es té respecte els préstecs per a 
executar obres estratègiques. Actualment, la majoria d’inversions es fan amb préstecs. 
Diu que anualment es paguen als bancs deutes pendents per import d’uns 800.000 €. 
La previsió a finals 2016, aproximadament, és que tindrem un deute acumulat de 3 
milions d’euros. Es redueix deute, però molt lentament. Actualment, per tramitar un 
préstec, triguem mig any, com a mínim i, fins que un préstec no està concedit, no es 
pot contractar una obra. Ens adrecem a la Diputació de Barcelona per obtenir préstecs 
més beneficiosos i, per fer-ho, cal tenir el pressupost tancat. Aquest novembre, 
tindrem els diners per fer les obres del 2016. Cal contractar-ho tot a finals d’any, la 
qual cosa col·lapsa els serveis i no es veu la feina feta fins l’any següent. 
 
Explica que en els pròxims tres anys (2017-2019) hi haurà la necessitat de finançar 
obres per valor d’uns 4,1 milions d’euros (obra riera, obres d’equipaments, procés 
participatiu, altres inversions (via pública, enllumenat, clavegueram...)). Com es pot 
finançar tot això sense més ingressos? Amb subvencions, romanents, contribucions 
especials, ingressos propis i préstecs. Això suposarà que en els propers anys es 
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mantingui una alta dependència de préstecs per obres, que el marge de maniobra 
davant les incerteses -sentències judicials o canvis de finançament- és molt limitat i la 
contractació tardana (mínim mig any), atès que cal sol·licitar préstecs, frustra el procés 
participatiu. 
 
Tot seguit explica com es pot assolir una major autonomia financera tot mantenint una 
pressió fiscal relativament baixa. 
 
Proposa, per una banda, fer una revisió de l’IBI. Sense fer una gran pujada, podríem 
assolir, aproximadament, 224.000 euros. Amb aquesta millora es dóna més solidesa al 
pressupost. Ens permet aplicar criteris de progressivitat fiscal i aplicar mesures 
incentivadores d’habitatge social, creant una bossa per ajuts per fer front a l’IBI i 
lloguer social (equivalent al 10% de l’augment de la recaptació). 
 
D’altra banda, també proposa una revisió de l’Impost de Vehicles. Diu que també, en 
recaptació, estem per sota de la mitjana del Maresme. 
Explica que aquesta revisió selectiva en alguns trams (rebaixa en els vehicles de 
menys potència i apujar en un 6,32€ aproximat en els vehicles de 12 a 16 cavalls 
fiscals i en les motocicletes de 125 fins a 500 cc) permet millorar els recursos 
econòmics pel manteniment de la via pública, dinamitzar el sector primari, potenciar la 
mobilitat eficient i, malgrat aquest augment, ens trobem en el lloc 23 de 24 respecte a 
la mitjana del Maresme. 
 
L’impacte d’aquestes mesures, a curt termini, suposa equilibrar la balança d’ingressos 
corrents amb la despesa corrent. Tenir més solvència. 
I a llarg termini, l’impacte d’aquestes mesures suposa multiplicar per 10 els recursos 
propis disponibles per endegar obres respecte el 2016. 
Només amb aquesta revisió, tindríem més d’un milió d’euros per fer inversions i es 
podria començar a fer a principi d’any. Cada cop tindríem menys dependència de 
préstecs. 
 
Tot seguit, explica dues gràfiques comparatives, una sobre la projecció de l’evolució 
del deute 2017-2025 amb mesures de revisió de l’IBI i IVTM (2017) i sense mesures, i 
una altra sobre la projecció de la capacitat de finançament amb ingressos corrents per 
inversions 2016-2024 amb mesures de revisió de l’evolució del deute 2017-2025 amb 
mesures de revisió de l’IBI. Diu que si no es fa aquesta revisió, sempre estarem 
supeditats a la conjuntura, amb poc marge de maniobra. Amb aquesta projecció, 
aplicant aquestes mesures, cada any tindrem més diners per finançar obres. 
 
En aquest punt, s’obre un torn obert de paraula, i el Sr. Jordi Roca li pregunta al Sr. 
Sánchez què proposa? 
 
El Sr. Sánchez diu que en la documentació que els hi ha facilitat, hi ha un resum de tot 
el que els hi ha explicat (Annex 2). 224.000 euros extres que permetran alliberar diners 
per fer més obres i demanar menys préstecs. Explica el canvi  en l’Impost de Vehicles. 
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El Sr. Jordi Roca pregunta si es paga lloguer de Can Globus, Bellsolell, al costat de 
Can Sala de Baix. Si no cobrem, és que paguem. Es compensa l’IBI. Qui utilitza 
l’aparcament, els hi subvencionem l’aparcament. Considera que li costa diners. Diu 
que paga per aparcar a casa seva, així com pels que s’aparquen als pàrquings públics. 
 
El Sr. Sanchez li diu que es pot seleccionar el tram per vehicle, no per ús d’espais. 
 
El Sr. Ximenis planteja dues qüestions: si el Sr. Roca paga un gual, la solució seria, 
per compensar, fer pagar a tothom. 
 
El Sr. Jordi Roca diu que seria apujar l’impost i bonificar els que paguen gual. 
 
El Sr. Ximenis diu que la compensació seria que també paguin com si tinguessin gual. 
Proposa que qui tingui pàrquing, no aparqui al carrer.  
Una altra cosa és que, segons les diapositives, s’ha d’entendre que amb la pujada IBI i 
vehicles els coeficients quedaran congelats fins al 2020, per exemple. La idea és 
apujar-ho ara, per no haver-ho de fer després? 
 
El Sr. Sánchez diu que amb el creixement natural del pressupost, no caldrà apujar-los. 
 
La Sra. Vilaró diu si no es podria estalviar una miqueta, ha vist, per exemple, espais 
municipals amb la calefacció molt alta. 
 
El Sr. Sánchez diu, en relació amb això, que ja s’hi està a sobre. Diu que es pot 
millorar la gestió, ser més competents, que tot plegat permetrà estalviar diners. On 
estalviem, derivem cap a altres bandes. S’està millorant l’estalvi energètic. 
 
La Sra. Vilaró pregunta pels pagaments fraccionats a cost zero. 
 
El Sr. Sánchez diu que ja s’ha explicat als veïns que els interessos que s’apliquen no 
depenen de l’ajuntament i que els interessos que els apliquen els bancs, no els 
repercuteixen en la gent. 
 
El Sr. Molons diu que si apuges impostos, que la gestió i la despesa sigui acurada. A 
ningú li agrada apujar impostos, mentre no es tingui un finançament adient. Referint-se 
a l’Administració Local, diu que és l’Administració que dóna més serveis i la que està 
més mal finançada. Quan s’anava bé, no es va voler apujar l’IBI o el rebut de l’aigua. 
Malgrat que la mesura no agradarà, manifesta que ens hi hem de posar. 
 
La Sra. Vilaró, anys enrere, comenta que el tema de la sorra de la riera valia molts 
diners. Si ara no tenim la sorra, gastem més o estalviem? 
 
El Sr. Sánchez diu que, quan estigui tot fet, costarà menys 
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El Sr. Jordi Roca comenta que cada cop que plovia, passava el tractor, es posava 
sorra... i que quan estigui tot asfaltat, tota aquesta despesa no hi serà. 
 
El Sr. Sánchez diu que t’estalvies passar la màquina, però que encara es rega. 
 
La Presidència comenta que es va mirar el promig de despesa per any entre camions, 
feina tractor, i va sortir uns 4.050  €/any.  
 
El Sr. Valls, en relació amb la pujada de l’IBI, pregunta si no seria millor fer una revisió 
cadastral, ja que en els temps que corren, és delicat apujar impostos, i potser ajudaria 
aquesta revisió fer aflorar construccions i rehabilitacions no declarades. 
 
El Sr. Sánchez explica que s’ha fet fa poc una revisió cadastral, i que no canviarà gaire 
la previsió d’ingressos.  
 
La Sr. Vilaró pregunta si no es pot fer un any sabàtic i no gastar per estalviar? 
 
El Sr. Sanchez diu que, per 50 €, apujant l’IBI, podem ajudar a gent amb problemes i 
tenir un milió d’euros any per invertir.  
 
La Sra. Vilaró proposa fer coses petites i no endeutar-nos més.  
 
 
Donar compte de la dimissió de la vicepresidenta  
 
La Presidència explica com va anar el tema de la convocatòria del Consell del Poble. 
També llegeix la part final de la instància presentada per la Sra. Vanesa Muñoz, en 
data 20 d’octubre de 2016, que diu: 
 
“Sol·licito: que serveixi tenir per presentat aquest escrit, es serveixi acordar la seva 
admissió, i es procedeixi a realitzar la tramitació pertinent a fi de ser admesa i tingui els 
corresponents efectes la seva dimissió del càrrec de vicepresidenta del Consell del 
Poble amb efectes immediats des del moment d’entrada al registre del present escrit, 
servint-se incloure l’elecció del nou membre dins de l’ordre del dia per part del Sr. 
President del Consell. Tanmateix, es tinguin per aportades les dades d’accés al correu 
electrònic corporatiu i l’acta de la darrera reunió del Consell del Poble realitzada amb 
data 4 de febrer de 2016, als efectes oportuns.” 
 
La Presidència pregunta qui ho vol fer i que es pot votar en la propera convocatòria. 
Diu que també s’actualitzaran els membres que vénen dels diferents consells 
municipals.  
 
El Sr. Jordi Roca demana que es faci un consell extraordinari per parlar només 
d’aquest punt. 
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El Sr. Ximenis diu que es faci això, però ja proposant unes persones concretes. 
 
La Presidència diu que d’acord, que es parlarà amb els diferents consells sectorials 
per proposar-los si volen ser al Consell, així com si volen la vicepresidència. 
 
El Sr. Ximenis diu que les formes no han estat correctes, que hagués sigut millor un 
correu i no una trucada. Diu que s’hauria de mirar de seguir els estatuts del Consell. 
Cal dinamitzar-lo, cal enviar sol·licituds als representants de les entitats...  
 
La Sra. Castillo diu que no s’ha tingut secretària fins ara i que espera que ara se 
solucioni. Comenta que el vicepresident a de ser una persona no política. També 
explica que en la primera reunió sobre el multireferèndum es va decidir que en 
aquestes reunions hi hauria un representant per partit polític, l’alcalde, així com un 
representant del Consell del Poble, per si algú vol participar-hi.  
 
La Presidència diu que es mirarà de fer la sessió extraordinària aviat.  
 
 
QUART.- Torn obert de paraules.  
 
No es formulen. 
 
 
S’acaba la sessió a les 20.58 h. 
 
 
 
Arenys de Munt, 24 d’octubre de 2016 
 
 
 
El president del Consell del Poble,   La secretària del Consell del Poble, 
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