
 

 

Consell del Poble 
 
Essent el dia nou de gener de dos mil vint, a les set de la tarda, a la Masia Can Borrell, es 
realitza una reunió extraordinària del Consell del Poble, a la qual són presents les 
persones següents: 
 
En representació dels membres del Consell del poble: 
 
Assisteixen: 
 

OLLER ARTIGAS, XAVIER particular 

ROCA I CASALS, JORDI CM Esports 

VILARÓ BRECHA, NURIA entitat APAAM 

CRUAÑAS COMAS, PAULINO particular 

ROSSELL COLOMER, JAUME 
entitat Ateneu 
Independentista 

GARCIA DE LA SERRANA, DANIEL particular 

CAMPASOL I TERRATS, LLUÍS Representant JUNTS 

LLAVADOR OLIVET, JOAN Representant ERC 

 
 
No assisteixen:  
 

ADZERIAS CAUSI, GUSTAU CM Urbanisme 

ARTIGAS FERNANDEZ, RAMON particular 

BALLESTA TORRENT, MIREIA  particular 

BOLIVAR ROMERO, ÀNGELS  particular 

CLARET MARCH, JOAN particular 

GARCIA MIGUEL, JORGE APAAM 

LLADÓ I MARQUÈS, MANEL  CM Esports 

MISSÉ MAS, JAUME particular 

MOLONS ANTIUS, ALFONS entitat CENTRE MORAL 

SURROCA CAMPAS, ELIAS particular 

VALVERDE CAHIZ, LEOPOLDO particular 

RODRIGUEZ REDONDO, JOSEP LLUÍS particular 

CASTILLO I CAMPOS, ÀNGELS Representant PSC 

PUIG MARPONS, KAI  Representant CUP 

 



 

 

 
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 
algunes regidores convidades: Antònia Vila i Paituví i M. Àngels Gros i Argelés.  
 
També assisteixen, com a oients, la Sra. Núria Martí Rosa, la Sra. Clara Coll Lladó i el Sr. 
Virgili Garcia. 
 
Presideix aquesta reunió del Consell del Poble el Sr. Josep Sànchez i Camps, alcalde 
d’Arenys de Munt, actuant de secretària accidental la regidora M. Àngels Gros i Argelés. 
 
19:00 h Benvinguda  
 
La Presidència dóna la benvinguda a tothom i els dona les gràcies per la seva assistència.   
 
Tot seguit, es passa a tractar els següents punts relacionats a l’ordre del dia, que són els 
següents:  
 

1. Presentació del Pressupost 2020. 
 
En Sr. Alcalde presenta el Pressupost municipal 2020. Fa una petita introducció i explica 
el pressupost a partir d’un PowerPoint (Annex). 
 
El Sr. Roca fa una observació: diu de deixar obert el lloc on se situarà la residència perquè 
els qui facin l'estudi puguin explorar altres ubicacions. 
 
El Sr. Alcalde diu que si hem de comprar el terreny es complica molt la possibilitat 
d'assumir el cost de compra. 
 
El Sr. Garcia de la Serrana pregunta si podem preguntar als arquitectes sense haver creat 
el servei. 
 
El Sr. Alcalde contesta que podem construir sense haver creat el servei; una altra cosa 
seria la gestió, és per això que es crea el servei. 
 
El Sr. Llavador agraeix que s'hagi modificat el punt 63 del PAM. 
 



 

 

El Sr. Alcalde diu que no és una cosa fàcil i que és absolutament indispensable crear el 
servei. Remarca que déu n'hi do el compromís que ha adquirit el Govern amb la 
residència. 
 
El Sr. Roca diu que si es fa sí. També apunta el tema dels fanals, que han de disposar 
d'una autonomia d'unes 14 hores. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquests detalls tècnics encara no els sap. 
 
El Sr. Roca  diu que ja que hi ha un pressupost vol dir que s'ho han mirat. 
 
El Sr. Campasol diu que també s'ha d'il·luminar des de l'arbre de Gernika fins a Can Jalpí. 
 
El Sr. Roca diu que la gent que ha de fer l'estudi que vingui a la nit i que vegi on falta 
llum. 
 
La Sra. Coll diu que a Somenergia és més econòmica la llum i pregunta si l'Ajuntament 
pot licitar a Somenergia. 
 
El Sr. Alcalde diu que si fa la licitació només l'Ajuntament, ens pot sortir més car que la 
compra agregada. 
 
El Sr. Campasol diu que si ampliem el projecte de l'Esplai econòmicament. 
 
El Sr. Alcalde diu que sí, que va quedar desert i ara amb la millora de preu esperem que 
algú s'hi presenti. 
 
El Sr. Campasol pregunta si el control de presència també s'ha de posar a la Policia. 
 
El Sr. Alcalde respon que el control de presència és per a tota la plantilla de l’ajuntament. 
 
El Sr. Oller pregunta si el pressupost l'enviarem per mail. Li sembla molt poc el que es 
posa pel geriàtric, diu que hi ha poca voluntat política. 
 
El Sr. Roca recorda que la Mireia va retreure el 19.000€ de l'escola de música. Ell com a 
president del Consell d'Esports diu que hi veu un greuge comparatiu, que ells són 500 
usuaris i tenen 15.000€ i l'escola de música té 250 usuaris. 
 
El Sr. Alcalde diu que és molt complicat de canviar i que ara ja no hi ha marge per 
modificar més el pressupost, considera que cal anar augmentat les subvencions a les 



 

 

entitats esportives, però ja hem augmentat de 10.000€ a 15.000€. Aquesta comparativa 
es podria fer extensiva a altres entitats que tampoc estan equiparades en relació amb 
els socis i les subvencions. 
 
El Sr. Garcia de la Serrana diu els 2.000€ per l’estudi del nou geriàtric és un import simbòlic. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquesta aplicació de 2.000€ va vinculada a serveis tècnics i si val 
més, pagarem més. 
 
El Sr. Oller treu l'Amunt Arenys del 2003, que fa cinc mandats i que ja es volia fer la 
residència i no es creu que farem la residència. 
 
El Sr. Alcalde diu que hem avançat molt. 
 
La Sra. Vilaró diu que posem una pancarta a can Globus que hi posi que hi farem la 
residència com a mode de compromís. 
 
El Sr. Alcalde diu que primer hem de fer l'estudi. 
 
La Sra. Vilaró pregunta sobre quan el personal de l'Ajuntament surt de l'edifici el control 
de presència pot saber que surten? 
 
El Sr. Alcalde diu que això no es pot fer, és per controlar la presència i no per controlar 
on són. 
 
La senyora Coll pregunta si parlarem amb la gent de l'Esplai per dissenyar la residència i 
quina era l'altra opció a on havia d’anar la residència. 
 
El Sr. Alcalde diu que volem una residència per a les persones i que la ubicació anterior 
era Can Xicoy. 
 
La senyora Coll pregunta quina demanda hi ha a la residència 
 
El Sr. Alcalde diu que 40 places actualment i volem ampliar a 60-70. 
 
El Sr. Garcia de la Serrana diu que a part de la gent, els professionals també hi han de poder 
dir alguna cosa. Les coses que es van comentar al Consell del Medi ambient i que va 
assumir està previst al pressupost? 
 
El Sr. Alcalde diu que en la recollida selectiva sí que es va incrementar. 



 

 

El Sr. Garcia de la Serrana diu que el pressupost que s'hauria d'haver incrementat és per 
retirar tot el combustible (llenya) que hi ha pel bosc. Insisteix que es netegi.  
 
El Sr. Alcalde diu que esperen que amb els estalvis puguin augmentar la partida. 
 
La Sra. Vilaró es queixa de les barreres arquitectòniques del poble. 
 
El Sr. Alcalde, pel que fa a l’Espai públic, diu que tenen previst fer actuacions amb 
romanents. 
 
El Sr. Campasol diu que de vegades es fan actuacions que només s'aguanten sobre el 
paper, que el tècnic ho miri. 
 
El Sr. Alcalde diu que sempre és insuficient els diners per arranjar les vies. 
 
El Sr. Virgili Garcia comenta que els aparcaments per minusvàlids de davant la Caixa no 
és possible baixar del cotxe de l'acompanyant. 
 
El Sr. Alcalde comenta que pels aiguats potser tindrem una partida de diners i ens 
replantejarem els escocells i solucionarem aquest tema definitivament. 
 
El Sr. Roca parla dels escocells de la plaça, que es poden omplir amb un material porós. 
 
La Sra. Coll comenta que es podrien posar plantes aromàtiques enlloc de les que s'han 
posat. 
 
El Sr. Alcalde diu que ara no pot ser perquè ja està licitat, després potser sí. 
 
El Sr. Roca diu que el pont envaeix la via pública. 
 
El Sr. Alcalde comenta que ell mai no ha volgut el pont però que  són coherents amb el 
que va decidir el poble. 
 
El Sr. Campasol aclareix que es va dir que seria vinculant si la participació era el 19% i 
que després es va abaixar el percentatge per fer-lo vinculant. 
 
La senyora Coll pregunta que si quan s'asfalti el tros de riera que falta també serà gratuït 
aparcar. 
 



 

 

El Sr. Alcalde diu que es vol posar una màquina per controlar l'estona que fa que està 
aparcat un cotxe. 
 
El Sr. Campasol diu que mai es pagarà zona blava a Arenys de Munt perquè no interessa 
explotar a les empreses, no és rendible. 
 
El Sr. Alcalde promociona el transport a l'hospital de Mataró i que tindrà un interval d'1 
hora. 
 
El Sr. Roca pregunta si traurem el bus que va a Torrentbó. 
 
El Sr. Alcalde diu que el dimensionarem a les necessitats de la gent. 
 
El Sr. Roca diu que quan el bus passava cada hora els busos anaven buits i ara que passen 
cada 20 minuts va sempre ple. 
 
El Sr. Alcalde diu que ara passarà cada 15 minuts. 
 
 

2. Torn obert de paraules 
 
No es fan. 
 
 
El Sr. Alcalde dóna per finalitzada la reunió. 
 
S’acaba la sessió a les 20:42 h. 
 
Arenys de Munt, 9 de gener de 2020 
 
 
El president del Consell del Poble,   La secretària del Consell del Poble, 
 



PRESSUPOST 

MUNICIPAL 2020

PTorrent
Texto tecleado
ANNEX



INGRESSOS I DESPESES

8.956.983€
ESBORRANY

8.682.647€
DEFINITIU



RESUM PER CAPÍTOLS - DESPESES

DESPESES

cap 1- PERSONAL

cap 2 - BENS I SERVEIS

cap 3 - DESPESES FINANCERES

cap 4 - TRASFERÈNCIES CORRENTS

cap 5 - FONS DE CONTINGENCIA

a) operacions corrents

cap 6 - INVERSIONS

cap 7 - TRASFERÈNCIES CAPITAL

b) altres despeses no financeres

TOTAL DESPESES NO FINANCERES (a+b)

cap 8 - ACTIUS FINANCERS

cap 9 - PASSIUS FINANCERS

TOTAL DESPESES FINANCERES

TOTAL PRESSUPOST

2020 esborrany 2020 definitiu Diferència

3.163.242,21 € 3.163.620,74 € 378,53 € 

3.112.274,63 € 3.075.858,89 € - 36.415,74 € 

37.732,90 € 37.732,55 € - 0,35 € 

959.734,18 € 983.452,74 € 23.718,56 € 

120.404,57 € 121.533,03 € 1.128,46 € 

7.393.388,49 € 7.382.197,95 € - 11.190,54 € 

1.023.145,34 € 830.142,75 € - 193.002,59 € 

40.000,00 € 40.000,00 € - € 

1.063.145,34 € 870.142,75 € - 193.002,59 € 

8.456.533,83 € 8.252.340,70 € - 204.193,13 € 

63.772,26 € - € - 63.772,26 € 

436.677,00 € 430.306,00 € - 6.371,00 € 

500.449,26 € 430.306,00 € - 70.143,26 € 

8.956.983,09 € 8.682.646,70 € - 274.336,39 € 



RESUM PER CAPÍTOLS - INGRESSOS

DESPESES 2020 esborrany 2020 definitiu Diferència

cap 1- IMPOSTOS DIRECTES 4.530.000,00 € 4.580.000,00 € 50.000,00 € 

cap 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 55.000,00 € 55.000,00 € - € 

cap 3 - TAXES, PP, ALTRES INGRESSOS 1.391.874,00 € 1.072.370,00 € - 319.504,00 € 

cap 4 - TRASFERÈNCIES CORRENTS 2.273.438,09 € 2.285.455,70 € 12.017,61 € 

cap 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 150.010,00 € 133.160,00 € - 16.850,00 € 

a) operacions corrents 8.400.322,09 € 8.125.985,70 € - 274.336,39 € 

cap 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS - € - € - € 

cap 7 - TRASFERÈNCIES CAPITAL 543.854,00 € 543.854,00 € - € 

b) altres ingressos no financers 543.854,00 € 543.854,00 € - € 

TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS (a+b) 8.944.176,09 € 8.669.839,70 € - 274.336,39 € 

cap 8 - ACTIUS FINANCERS 12.807,00 € 12.807,00 € - € 

cap 9 - PASSIUS FINANCERS - € - € - € 

TOTAL INGRESSOS FINANCERS 12.807,00 € 12.807,00 € - € 

TOTAL PRESSUPOST 8.956.983,09 € 8.682.646,70 € - 274.336,39 € 



COMPROMISOS 

CONSELL DEL POBLE 



1. RESIDÈNCIA MUNICIPAL

Treballs projecte Residència

+2.000€

PAM – modifiquem Objectiu #63

Farem una nova residència geriàtrica amb un màxim de 70 
places en el format col·laboració públic-privada amb un 
cost mínim per a l’ajuntament (com hem fet amb les pistes 
de pàdel).

Farem una nova residència geriàtrica municipal amb un 
màxim de 70 places a Ca L’Espàrrec/Can Globus-.



1. RESIDÈNCIA MUNICIPAL

2020

• Comissió Seguiment

• Creació del servei

• Modificació planejament

2021

• Conveni Generalitat

2022

• Redacció Projecte



1. RESIDÈNCIA MUNICIPAL

2023

• Licitació obra

2023-2024 

• Execució de l’obra

Finançament: 2,0 M € (2023-2024)

Subvencions: 550.000 €

Recursos Ord.: 600.000 €

Préstecs: 800.000 €



2. BRIGADA MUNICIPAL

PEONS BRIGADA - HORARI TARDA

3. ENLLUMENAT 

FANALS FOTOVOLTAICS (CAN JALPÍ) 

20.000 € (abans 12.000 €)

4. LÍNIA SUBVENCIÓ ENERGIES 

VERDES
• NOVA ORDENANÇA 2020

• CREACIÓ LÍNIA SUBVENCIÓ 2021



5. + SENSIBITAT 

ACCIÓ SOCIAL

• Fons Social 

40.000 € (abans 37.000 €)

• Subvencions àmbit social 

12.000 € (abans 10.000 €)



6.  +SENSIBILITAT

EDUCACIÓ / CULTURA

• Subvencions àmbit cultura

13.200 € (abans 10.000 €)

• Serveis Logopèdia

1.250 € (abans - €)



7.  +SENSIBILITAT

GENT GRAN

• Activitats per la gent gran

8.000 € (abans 4.000 €)

• Reforma Esplai

70.000 € (abans 50.000 €)



8.  +SENSIBILITAT

IGUALTAT, DONA, LGTBI

• Prevenció Violència de Gènere

25.000 € (abans 21.000 €)

• Activitats per la Igualtat

4.500 € (abans 4.000 €)



MODIFICACIONS  

Canvis a destacar 



1. GUSAM

Bestreta cap.8 GUSAM

(modificació – 2T 2020)

2. URBANITZACIONS

Reparcel·lació COLLSACREU

(Encàrrec a GUSAM – 2T 2020)

3. EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA

Es genera crèdit en el moment

TÈCNIQUES



REFORMA ESPLAI: 

70.000 €

ENLLUMENAT PÚBLIC: 

20.000 €

SISTEMA CONTROL 

PRESÈNCIA: 

24.000 €

INVERSIONS



1. GUSAM

Bestreta cap.8 GUSAM

(modificació – 2T 2020)

2. URBANITZACIONS

Reparcel·lació COLLSACREU

(Encàrrec a GUSAM – 2T 2020)

3. EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA

Es genera crèdit en el moment



APLICACIÓ DIFERÈNCIA Esborrany 2020 Proposta 2020

SERVEI DE GESTORIA 3.500,00 € 13.500,00 € 17.000,00 € 

MANTENIMENT EQUIPAMENT POLICIA MUNICIPAL 1.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 

MATERIAL PER LA POLICIA I MATERIAL DE TRÀFIC 500,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 

REFORMA EDIFICI ESPLAI DE JUBILATS 20.000,00 € 50.000,00 € 70.000,00 € 

BESTRETA GUSAM PER GESTIÓ URBANITICA - 50.000,00 € 50.000,00 € - € 

INVERSIONS ENLLUMENAT PÚBLIC 8.000,00 € 12.000,00 € 20.000,00 € 

SUBVENCIONS A ENTITATS DE CAIRE SOCIAL 2.000,00 € 10.000,00 € 12.000,00 € 

TARGETA T-SÈNIOR I TARGETA SOCIAL 500,00 € 250,00 € 750,00 € 

TARGETA SOCIAL BUS 1.000,00 € 2.500,00 € 3.500,00 € 

ACTIVITATS PER LA GENT GRAN 3.500,00 € 4.500,00 € 8.000,00 € 

ACTIVITATS PER LA IGUALTAT, DONA, LGTBI 500,00 € 4.000,00 € 4.500,00 € 



APLICACIÓ DIFERÈNCIA INICIAL ACTUAL 

SERVEIS DE FORMACIÓ AL COMERÇ - 2.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 

ACCIONS PROMOCIÓ DEL POBLE, FIRES I PRODUCTES DE PROXIMITAT 3.000,00 € 7.000,00 € 10.000,00 € 

SERVEI DE TRENET TURÍSTIC D'ARENYS DE MUNT - 500,00 € 3.000,00 € 2.500,00 € 

DESPESES DE GESTIÓ PLANS D'OCUPACIÓ - 1.500,00 € 2.500,00 € 1.000,00 € 

SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA SUBIRANS -G63213698- - 1.250,00  € 1.250,00 € - € 

PUBLICACIONS EDUCATIVES - 2.000,00 € 2.000,00 € - € 

PROTOCOL RELACIONS CULTURALS INTERNACIONALS 1.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 

SUBVENCIONS A ENTITATS DE FOMENT CULTURAL 3.200,00 € 10.000,00 € 13.200,00 € 

MANTENIMENT I MODERNITZACIÓ PÀGINA WEB - 1.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 

CONTROL DE PRESÈNCIA 24.000,00 € - € 24.000,00 € 

SERVEI DE CONTROL DE PRESENCIA - 900,00 € 3.000,00 € 2.100,00 € 
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