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

ARTIGAS FERNANDEZ, RAMON particular 

BALLESTA TORRENT, MIREIA  particular 

BOLIVAR ROMERO, ÀNGELS  particular 

CASTILLO CAMPOS, ÀNGELS PSC 

CRUAÑAS COMAS, PAULINO particular 

JIMÉNEZ "XIMENIS" GIL, JOSEP MANEL  Regidor 

LLAVADOR OLIVET, JOAN particular 

MISSÉ MAS, JAUME particular 

OLLER ARTIGAS, XAVIER particular 

ROCA I CASALS, JORDI CM Esports 

ROSSELL COLOMER, JAUME entitat Ateneu Independentista 

SANCHEZ CAMPS, JOSEP ERC 

VALVERDE CAHIZ, LEOPOLDO particular 

VILARÓ BRECHA, NURIA entitat APAAM 

 
 
Excusen la seva absència per motius justificats: 
 

MUÑOZ FERNANDEZ, VANESA CM Benestar Social 

 
 

No assisteixen:  
 

ADZERIAS CAUSI, GUSTAU CM Urbanisme 

CAMPASOL TERRATS, LLUÍS  PDeCAT 

CLARET MARCH, JOAN particular 

GARCIA MIGUEL, JORGE APAAM 

LLADÓ I MARQUÈS, MANEL  exelecte 
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MASDEU CARMEN, LAURA particular 

MOLONS ANTIUS, ALFONS entitat CENTRE MORAL 

MORELL I CAPELLERA, SANTIAGO exelecte 

PLANAS FREIXES, RAMON PP 

ROCA I CASALS, JORDI CM Esports 

 
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:  la regidora Sra. Antònia Vila i Paituví, la regidora 
Sra. Marta de la Iglesia i Formatger i el regidor Sr. Àngel Castillo i Vallcorba. 
 
També assisteixen, com a oients, el Sr. Josep Lluís Rodríguez Redondo, el Sr. Josep Roca 
Casals, el Sr. Josep Fugarolas, el Sr. Joan Casademunt, la Sra. Esther Sánchez i el Sr. 
Quim Roig Pereira (s’incorpora a la sessió amb posterioritat al punt de presentació dels 
nous membres del Consell i, per tant, no se’l dona d’alta com a membre d’aquest, tot i 
haver-ho sol·licitat. Es farà en el proper Consell).  
 
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 
actua com a secretària d’aquest Consell. 
 
 
19:05 h Benvinguda  
 
La Presidència dóna la benvinguda a tothom i els dona les gràcies per la seva 
assistència. Comenta el canvi de data del Consell, que ha estat motivat per la vaga 
convocada pel dia 21 de febrer. Explica que els repartirà una fotocòpia de la revisió del 
Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 (PAM) corresponent als objectius assolits a final 
de mandat i que quan es va convocar el Consell encara no se sabia que hi hauria la 
convocatòria d’eleccions generals i per això no s’ha inclòs en l’ordre del dia del Consell 
perquè comptaven fer-ho més endavant. Diu que un cop surt la convocatòria 
d’eleccions, ja no es poden organitzar segons quins actes, ni s’autoritza a fer balanç de 
la feina feta pels ajuntaments. 
 
19:10 h Constitució formal del Consell del Poble 
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Tot seguit, es passa a tractar els següents punts relacionats a l’ordre del dia, que són 
els següents:  
  

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
2. Presentació dels nous membres del Consell del Poble i aprovació de la seva 

incorporació al Consell, si  escau. 
3. Breu presentació del Pressupost Municipal 2019. 
4. Consell de la Gent Gran com a sectorial del Consell del Poble 
5. Consell del Poble durant l’any 2019 
6. Debat sobre a les propostes dels membres no polítics del Consell:  

a. Residència geriàtrica 
b. Centre Cívic 

7. Torn obert de paraules 
 

 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior. 

 
La Presidència pregunta si hi ha esmenes a l’acta anterior, la del 12 de juliol de 2018.  
 
Es dona per aprovada aquesta acta per unanimitat dels presents. 
 
 

2. Presentació dels nous membres del Consell del Poble i aprovació de la seva 
incorporació al Consell, si  escau. 

 
El Sr. Alcalde explica que de les sis sol·licituds d’alta, només hi ha present el Sr. 
Leopoldo Valverde.  S’aprova la seva incorporació. 
 
Tot seguit té unes paraules de record i reconeixement pel membre del Consell del 
Poble i ex-alcalde “Pemi” Valls, qui va morir fa poc. Per altra banda comunica les baixes 
de la Sra. Josefina Escriche i la Sra. Alícia Sánchez, que ho han fet saber per correu 
electrònic. També recorda que per diferents mitjans s’informa de la possibilitat 
d’incorporar-se al Consell. 
 
La Sra. Ballesta comenta que caldria fer una revisió dels membres del Consell, perquè 
n’hi ha molts que no venen.  
 
El Sr. Alcalde enumera uns quants membres que fa consells que no venen: Sra. Teresa 
Porchas, Ivan Fernández, Elias Surroca.  
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La Sra. Ballesta i el Sr. Llavador comenten que la Sra. Masdeu també és baixa del 
Consell per incompatibilitat amb altres activitats. 
 
 

3. Breu presentació del Pressupost Municipal 2019. 
 
En aquest punt, el regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, reparteix unes fotocòpies 
sobre del pressupost 2019 (Annex 1), que inclouen: despeses i ingressos previstos per 
l’any 2019 (amb comparativa darrers anys); l’evolució del pressupost per regidories; el 
grau d’execució del pressupost dels últims anys;  l’evolució dels ratis que publica 
l’ESPUBLICO, que et permeten analitzar l’evolució financera dels darrers dos anys 
(2016-2017); i, per últim, l’annex d’inversions per l’any 2019. El regidor comenta la 
documentació facilitada, destacant que l’ajuntament vol intentar, mitjançant la figura 
del tanteig i el retracta, comprar directament habitatge als bancs a preus avantatjosos. 
I, en relació amb els ratis que publica l’ESPUBLICO, diu que els nivells són molt bons, 
però s’ha d’estar alerta amb els ingressos que, segons el context econòmic, podrien fer 
trontollar les finances locals. 
 
El Sr. Alcalde comenta que el regidor ja volia exposar el pressupost al Consell, però que 
no ha estat possible atès que no s’ha convocat abans.  
 
El Sr. Oller diu que s’hauria de fer una comparativa, per partides, entre els anys 2018 i 
2019 i que s’hauria d’haver fet abans de l’aprovació inicial del pressupost. 
 
El Sr. Sánchez comenta que si s’hagués convocat abans el Consell, n’haurien pogut 
parlat. També diu que al llarg de l’any el pressupost es pot anar modificant. També es 
compromet a facilitar-los la comparativa demanada pel Sr. Oller.  
 
El Sr. Alcalde explica que també seria interessant debatre el que al final s’executa del 
pressupost. 
 
La Sra. Ballesta demana que hi hagi una aplicació al pressupost que es reservi per a les 
propostes del Consell del Poble. 
 
El regidor Sr. Sánchez explica que el pressupost participatiu el vota tothom i ja 
contempla que el Consell hi faci propostes, s’hi incorporin i puguin ser votades. Si 
guanyen, es tiren endavant. Dona la xifra dels imports. Pot semblar poc, però en 
comparació amb altres llocs, l’import és elevat. 
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El Sr. Alcalde li pregunta a la Sra. Ballesta si el que demana és que hi hagi un ítem en el 
pressupost que contempli alguna de les propostes del Consell, és a dir, que inclogués 
un import fix destinat al que decidís el Consell per majoria. 
 
La Sra. Ballesta explica que ho demana perquè les propostes que surtin del Consell es 
puguin aplicar.  
 
El regidor Sr. Sánchez insisteix  en què en les bases del pressupost participatiu ja es diu 
que el Consell pot fer propostes i que després es votin. 
 
La Sra. Ballesta diu que no proposa aquest concepte. Proposa una altra cosa. I que avui 
presenten dues propostes perquè es tinguin en compte. 
 
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en relació amb els ratis de l’ESPUBLICO que els ha 
facilitat el regidor Sr. Sánchez, fa una reflexió sobre la comparativa dels ingressos per 
capítols, així com de les despeses per capítols, comparats amb la mitjana nacional. Diu 
que la pressió fiscal és més alta, però que la despesa per habitant està per sota. 
Despeses financeres per sobre de la mitjana, però l’endeutament està per sota. Això es 
produeix perquè en un moment donat l’ajuntament es va endeutar molt i ara ho estem 
assumint. Es un llast que arrosseguem des del 2010 en el tema dels pressupostos.  
 
El regidor Sr. Sánchez explica que el nou endeutament té interessos més baixos i que 
es depèn molt dels ingressos directes. Els indirectes són més baixos. Tenim empreses 
petites i paguen poc IAE. Compensem amb els ingressos més elevats.  
 
El Sr. Llavador pregunta per l’increment de la brossa. 
 
El regidor Sr. Sánchez li diu que s’incrementa per la recollida selectiva. 
 
El Sr. Llavador diu que la neteja continua igual. 
 
El  regidor d’Espai Públic, Sr. Castillo, li diu que una cosa és la recollida de la brossa i 
l’altra la neteja de carrers. 
 
El regidor Sr. Sánchez diu que més diners no vol dir millor neteja. S’ha de millorar en la 
gestió.   
 
El Sr. Fugaroles comenta que el dissabte tothom treu tot. 
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El Sr. Alcalde explica que ja es va fer una campanya específica sobre el rebuig i que si 
es fa ve la recollida selectiva, dissabte la bossa hauria de ser petita. No s’ha d’aprofitar 
el dissabte per treure-ho tot. Parla del tema recursos i que és una assignatura pendent. 
 
La Sra. Ballesta diu d’estructurar l’ordre del dia i que ens centrem en els temes 
treballats. 
 
El regidor Sr. Sánchez diu que es posa a disposició de tots els membres del Consell per 
parlar més sobre el pressupost i resoldre els dubtes que hi pugui haver. 
 
 

4. Consell de la Gent Gran com a sectorial del Consell del Poble 
 
El Sr. Alcalde explica que es proposa crear una sectorial del Consell del Poble per 
tractar els temes relacionats amb la gent gran.  
 
La Sra. Ballesta comenta que una de les propostes que han presentat els membres no 
polítics del Consell del Poble és sobre la gent gran i, per tant, troba bé que es creï. 
 
La regidora Sra. Castillo no ho troba bé. És més un tema de benestar social. 
 
El Sr. Alcalde diu que la proposta era perquè hi hagués un àmbit concret, ja que és un 
sector de la població cada cop més gran. 
 
El Sr. Jordi Roca diu que el Consell es va crear amb representants de tots els consells 
del municipi, que caldria tornar a donar utilitat al Consell i que hi tornin a haver 
representants de tots els consells i de les entitats. Caldria tornar a reorganitzar el 
Consell del Poble. 
 
La regidora Sra. Castillo diu que al llarg de l’any pot sorgir un altre centre d’interès i es 
pregunta si llavors també caldrà crear un altre subgrup. 
 
El regidor Sr. Sánchez diu que hi ha d’haver un grup que doni continuïtat a les 
propostes, amb grups estables, ja que el Consell no es troba tan sovint. Creu que les 
dues coses són compatibles. 
 
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez recorda que els estatuts del Consell permeten crear 
grups de treball. Si es creu que un tema és estratègic, que es creïn grups de treball. 
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La Sra. Ballesta diu que ja ho estan fent. 
 
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez demana que en aquest grups de treball hi siguin tots 
representants, no només els membres no polítics. 
 
La Sra. Ballesta diu que ha d’existir un consell de la gent gran.  
 
El Sr. Alcalde, pel que es desprèn del que s’ha dit, diu que potser cal que tingui entitat 
pròpia. 
 
El Sr. Missé comenta que, potser, els grups de treball no serveixen de res. 
 
La Sra. Ballesta explica que per donar-ne continuïtat, cal que als grups de treball 
s’afegeixi més gent. 
 
El Sr. Alcalde explica que la idea de fer un consell sectorial era perquè no s’hagués de 
crear un consell nou, amb tot el que comporta la seva tramitació... Amb aquest punt, 
es plantegen dues opcions: crear un consell amb entitat pròpia, amb la tramitació que 
comporta, o crear una sectorial del mateix Consell del Poble que tractés els temes de 
la gent gran. 
 
La Sra. Bolívar creu que el tema de la gent gran s’ha abordar amb un consell amb 
entitat pròpia. 
 
Finalment, s’acorda entre tots els presents que el Consell de la Gent Gran tingui entitat 
pròpia. 
 
 

5. Consell del Poble durant l’any 2019 
 
En aquest punt, el Sr. Alcalde comenta que el proper Consell ja serà passades les 
eleccions municipals i que el nou Consell ja planificarà el calendari 2019. 
 
La regidora Sra. Castillo proposa que sigui una tasca dels membres no polítics plantejar 
els temes a tractar en el proper Consell. 
 
Tant la Sra. Ballesta com el Sr. Alcalde li diuen que això ja es fa.  
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El Sr. Alcalde apunta que a la propera reunió ja serà passades les eleccions es tractaran 
temes plantejats pels membres no polítics del Consell, tal com s’ha fet en els Consells 
des del 2017. 
 
El Sr. Jordi Roca fa una estimació i diu que segurament serà cap al setembre. 
 
El Sr. Alcalde diu que els que marquen l’agenda han de ser els membres no polítics i 
que, per tant, proposin ells la data. Informa que la constitució del nou ajuntament serà 
el 8 de juny. 
 
El Sr. Missé diu que passa el temps i que no es concreta res. Diu que si hi ha un consens 
de fer una cosa concreta, que el govern no té obligació de complir. 
 
El Sr. Alcalde explica que els consells són consultius. 
 
La Sra. de la Iglesia diu que no han de ser vinculants. Agraeix la participació de la gent 
amb voluntat de participar, però això no vol dir que el que diguin hagi de ser vinculant. 
Considera que els pressupostos participatius els voten més gent. 
 
El Sr. Casademunt diu que els regidors sí que representen a la gent del poble. 
 
El Sr. Oller diu que la regidora té raó, però en aquests moment ERC, amb els vots que 
va tenir, tampoc representa a tot el poble. 
 
El Sr. Artigas es pregunta per què serveix el Consell. 
 
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu que legalment cap consell és decisiu. Si ho han de 
ser, és un tema polític. Pensa que si el Consell del Poble fos decisiu, potser participaria 
més gent. 
 
El regidor Sr. Sánchez diu que sempre es parla del mateix. Comenta que serà vinculant 
si la idea és bona, és igual si el Consell és vinculant o no. S’ha de tenir en compte el 
PAM que té el govern i aquest es va modificant en funció els ímputs que reben, ja sigui 
del consell, dels vilatans... a ell li interessen les idees. 
 
La Sra. Ballesta diu que es podrien recollir les idees que donen, algunes les plantegen 
avui, però, per exemple, hi ha la idea sobre el cementiri: sembla que no hi hagi 
continuïtat, atès que no hi ha hagut retorn. 
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El Sr. Alcalde enumera uns casos que sí, com per exemple, en el cas de les fires, que sí 
hi va haver retorn. 
 
La regidora d’Ensenyament, Sra. Vila, diu que la proposta que es va fer en relació amb 
les escoles es farà aquest mes de març. 
 
El Sr. Alcalde diu que si les idees són bones, el govern les entoma. Pel proper Consell, 
es compromet a fer una taula de les idees plantejades pel Consell perquè es vegi què 
s’ha fet. 
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde explica l’última revisió del PAM 2015-2019 (Annex 2), de la 
qual els hi ha facilitat còpia. Diu que la volien fer al mes abril/maig, però com que la 
setmana vinent hi haurà la convocatòria d’eleccions, ho han avançat. Dels 385 
objectius del PAM, s’ha donat compliment al 84,3 %, és a dir, 273 objectius operatius 
que el govern municipal considera assolits. Posa exemples.  
 
 

6. Debat sobre a les propostes dels membres no polítics del Consell:  
 
El Sr. Alcalde comenta que per part de la Sra. Ballesta, en nom del Consell del Poble, 
s’ha presentat una instància a l’Ajuntament en relació amb aquestes propostes i li 
demana que ho expliqui.  
 

a. Residència geriàtrica 
 
La Sra. Ballesta resumeix la instància presentada (Annex 3): explica que ja en l’últim 
Consell es va introduir el tema de la residència geriàtrica, consideren que construir una 
nova residència és un tema prioritari que hauria d’assumir el Govern, explica que no 
han arribat a una proposta única en relació a com solucionar el problema existent, atès 
que creuen que és més que probable el tancament del centre actual (Residència 
geriàtrica Ntra. Sra. del Remei) donat l’estat de les instal·lacions, que hi ha una demora 
per ingrés de 3 anys i que han buscat propostes pel finançament a través d’una 
Fundació, que suposaria que l’Ajuntament cedís un terreny i la Fundació Felix Llobet 
s’encarregaria de la seva edificació i explotació conjuntament amb el Patronat. 
 
La regidora Sra. de la Iglesia diu que la Residència potser està obsoleta però no hi ha 
risc de què es tanqui. Diu que compleix amb el mínim de garanties.  
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El regidor Sr. Sánchez diu que cal mirar la proposta amb positiu. Demana que li passin 
les dades i miraran d’entomar-ho, que es pot estudiar. 
 
La regidora Sra. de la Iglesia diu que amb la demanda que hi ha, s’hauria de fer un 
residència a cada municipi i que això no és possible.  
 
El Sr. Missé diu que des del 2006 cap govern s’ha implicat amb el tema de la residència. 
Ells demanen que els governs s’hi impliquin. Comenta que tant el Centre Moral com la 
Puntaire han estat a punt de tancar i que han de fer reformes i, en canvi, la Residència 
no la tanquen. 
 
El Sr. Alcalde diu que la Residència passa perfectament totes les inspeccions 
normatives. Recorda que en el POUM d’Arenys de Munt ja hi ha zones d’equipaments 
previstes, com per exemple a can Xicoy. Si no és en un lloc previst, cal modificar el 
planejament i això suposa allargar el procediment. 
 
El Sr. Missé recorda que, en el seu moment, en Santi Morell tenia una residència a cost 
zero. 
 
La regidora Sra. de la Iglesia diu que el seu Govern no ha dit mai que faria una 
residència nova.  
 
El Sr. Missé demana al nou govern que es comprometi a fer una nova residència. 
 
El regidor Sr. Sánchez diu que s’ha d’estudiar. Que cal mirar endavant, no el passat. Si 
es pot facilitar amb subvencions, amb la col·laboració de tercers... s’haurà d’estudiar. 
 
El Sr. Missé demana que s’obri una aplicació i ja hi vagin destinant diners. 
 
El regidor Sr. Sánchez explica que si es planteja construir-la a Can Xicoy, es tardarà, 
mínim dos anys, perquè s’ha de fer la reparcel·lació. Diu que es comenci ara perquè en 
un futur es pugui. 
 
El Sr. Jordi Roca pregunta si els informes d’inspecció són públics.  
 
El Sr. Alcalde diu que li faran arribar amb el vistiplau del Patronat, que és l’òrgan 
responsable de la residència geriàtrica Verge del Remei. 
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La Sra. Ballesta parla de l’estat deplorable en què es troba l’edifici i que qualsevol dia 
pot passar alguna cosa. 
 
El Sr. Alcalde recorda que la residència no és municipal, sinó que és del patronat. Se’ls 
hi demanaran els informes. Qui pren les decisions és el patronat. 
 
La regidora Sra. de la Iglesia diu qui n’ha format part.  
 
El Sr. Alcalde comenta que també donen prioritat al tema i que s’han anat fent 
gestions. 
 
La Sra. Ballesta comenta que aniran a visitar un centre d’aquesta fundació i pregunta si 
hi vol anar algú del govern. També demana que es faci la reserva de sòl. 
 
El Sr. Oller diu que la Fundació Vella Terra també va demanar un espai per fer una 
residència a l’època del Sr. Carles Mora, al camí de Lourdes. 
 
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez diu que, en el seu moment, quan ell estava d’alcalde, 
van estar parlant amb la Fundació Vella Terra per construir una residència al pàrquing 
del Rial Bellsolell, que van fer diverses reunions, que si podien construir fins a 120 
places públiques, que pensaven crear una empresa pública per gestionar-la 
conjuntament, que van fer reunions amb el departament de Benestar i Família de la 
Generalitat, però que, al final, amb la  moció de censura, tot es va acabar.  
 
El Sr. Missé recorda que el Sr. Santi Morell, en el seu moment, ho va gestionar tot i, per 
demanar un informe a la Diputació, es va aturar tot. 
 
El Sr. Alcalde diu que des del 2013, personalment, ha parlat d’aquest tema amb 
diferents consellers i la resposta ha estat sempre la mateixa, que hi ha dificultats 
pressupostàries i que prioritzen altres comarques. Diu que la proposta que presenten 
ja es tindrà en compte. 
 
La regidora Sra. de la Iglesia creu que el que diu un programa polític s’ha de complir. 
No es pot prometre el que no es farà. 
 
La Sra. Vilaró diu que a ella hi va li fa mal el cor quan va a la residència, han de fer cua 
per anar al lavabo, han de fer torns per menjar...moralment, no pot tirar. Cal posar-hi 
tots els esforços per fer un geriàtric nou.  
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La regidora Sra. de la Iglesia li diu que també vagi a visitar l’altra residència, per veure 
en quines condicions estan.  
 
El regidor Sr. “Ximenis” Jiménez li diu que tothom està molt content del tracte que 
reben els residents. Comenta que tenim el que tenim i que tots voldríem que fos 
millor. 
 
La Sra. Bolívar diu que queda clar que es vol una nova residència i que hi ha voluntat 
política. Demana passar al següent punt. 
 
 

b. Centre Cívic 
 
La Sra. Ballesta planteja aquest tema, resumint el que diu la instància presentada sobre 
aquest punt (Annex 3): lamenten que no se’ls hagués consultat el pressupost 2019 per 
poder valorar les inversions que hi consten, consideren que aquest projecte és 
necessari però no prioritari, que hi ha entitats que els han fet arribar desavinences 
sobre el mateix i que caldria obrir un procés participatiu per establir el destí i usos 
d’aquest projecte. 
 
El Sr. Oller abandona la sessió. 
 
La Sra. Ballesta diu que aquest Govern prioritza el centre cívic, quan seria millor la 
residència geriàtrica i que no s’ha posat en comú. 
 
El Sr. Alcalde diu que el pressupost inclou la reforma/consolidació de l’estructura de 
l’edifici i que ja s’ha explicat que es farà un procés participatiu per veure quina 
funcionalitat es pot donar a l’edifici.  
 
El regidor Sr. Sánchez explica que el centre cívic va néixer com a hotel d’entitats l’any 
2006-2007. Semblava positiu. Però hi ha hagut una evolució al llarg dels anys, el poble 
ha canviat i s’ha aprofitar l’espai. No només està pensat per a les entitats que hi 
vulguin anar (no se les obligarà a anar-hi), sinó que està pensat per donar resposta a 
l’enorme potencial associatiu, cultural i educatiu del poble. Volen treure’n el màxim 
rendiment, recuperar l’edifici i posar-lo al servei de la població. Ara només es fa una 
intervenció estructural. L’altra part, es farà en el proper mandat. Diu que es durà a 
terme un procés participatiu amb les entitats i arenyencs per concretar com ha de ser 
el nou equipament i que servirà per fer el pla d’usos. Es compartirà amb les entitats i 
tothom podrà dir la seva i què si pot fer. 
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S’absenten per qüestions d’agenda la regidora Sra. de la Iglesia i el regidor Sr. Castillo. 
 
El Sr. Alcalde comenta que en la revista AMUNTARENYS del mes de desembre hi havia 
un petit resum sobre el projecte de centre cívic. Reparteix la revista oberta per la 
pàgina on hi ha la informació (Annex 4). 
 
Abandonen el Consell el Sr. Fugaroles, el Sr. Josep Roca, el Sr. Masdeu i el regidor Sr. 
“Ximenis” Jiménez. 
 
La Sra. Ballesta pregunta per la ubicació. Creu que té problemes d’accessibilitat. 
 
El regidor Sr. Sánchez vol que els ajudin a resoldre els problemes. Considera que és una 
inversió petita per tot el que s’hi podrà fer. 
 
La Sra. Ballesta diu que el mercat no s’utilitza. 
 
El regidor Sr. Sánchez diu que el mercat cada cop es fa servir més. Des del punt de vista 
inversió - retorn, serà un “puntazo”. És una molt bona inversió.  
 
La Sra. Ballesta, en relació amb l’Aula de Música, planteja que es faci al mercat. 
 
El regidor Sr. Sánchez explica que pel que costaria fer el segon pis al mercat, tenen 
1500 m2 on hi tindran cabuda moltes activitats. Més enllà de les entitats, el centre 
cívic permetrà resoldre molts temes. 
 
La Sra. Ballesta considera que és més prioritària la residència que el centre cívic. 
 
El Sr. Alcalde comenta que ara és un bon moment perquè s’inclogui en els programes 
electorals.  
 
El regidor Sr. Sánchez demana visió estratègica, diu que en un any no estarà. 
 
El Sr. Missé pregunta pels accessos al centre cívic. 
 
El regidor Sr. Sánchez diu que, en paral·lel a la reforma, es farà la millora dels accessos. 
 
En aquest punt, la Sra. Ballesta pregunta per la millora de l’accés i pel transport 
trimestral al cementiri. 
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El regidor Sr. Castillo diu que les obres comencen ara i que el transport al cementiri el 
contemplen amb la línia regular. També comenta que han fet tres proves del transport 
d’oci nocturn, que semblava una necessitat, i al final no ha resultat. 
 
La Sra. Ballesta pregunta pel transport a l’hospital. 
 
El regidor Sr. Sánchez diu que ho estan estudiant. Comenta que la línia regular no és 
viable. S’hauran de fer proves pilot per saber la demanda que hi ha de gent gran.  
 
Marxa el Sr. Missé. 
 
El regidor Sr. Castillo diu que s’ha de mirar de mancomunar amb altres municipis 
perquè sigui rentable. 
 
La Sra. Ballesta pregunta sobre el tema d’assumir la gestió de la piscina per part de 
l’empresa municipal GUSAM SA.  
 
El regidor Sr. Sánchez explica que faran una nova licitació per 2 anys. Però que GUSAM 
gestionarà ja el manteniment de l’aigua i després assumirà la resta.  
 
El Sr. Alcalde diu de fer una taula per veure els temes proposats pel Consell del Poble 
dels quals el Govern municipal n’ha fet el seguiment i el corresponent retorn als 
membres del Consell. 
 
 

7. Torn obert de paraules 
 
El Sr. Alcalde es posa a disposició de tots els membres del Consell per explicar-los 
qualsevol dubte que puguin tenir en relació amb la revisió del PAM2015-2019. També 
diu que abans de dimarts, passaran una nova revista de l’AMUNTARENYS que explica 
els objectius assolits, així com una informació preliminar sobre la valoració dels serveis 
municipals que s’ha obtingut a partir de l’enquesta telefònica que s’ha fet aquest mes 
de febrer i la que es va fer l’any 2016. 
 
El Sr. Alcalde dóna per finalitzada la reunió. 
 
S’acaba la sessió a les 21:13 h. 
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CONCLUSIONS I/O ACORDS: 

 
1. Donar compte de tres baixes del Consell i de la incorporació d’un nou membre.  
2. Constatar que la propera reunió del Consell del Poble ja serà en un nou mandat 

municipal i que quan es reuneixi fixarà el calendari de reunions per a l’any 
2019. 

3. Es desestima crear un Consell de la Gent Gran com a sectorial del Consell del 
Poble. 

4. Residència geriàtrica: el Govern estudiarà el tema en el marc de la col·laboració 
público-privada, tal com ha fet amb les pistes de pàdel. D’altra banda, es 
facilitarà als membres del Consell còpia dels informes d’inspecció de la 
Residència geriàtrica Ntra. Sra. del Remei amb el vistiplau del Patronat. 

5. Centre cívic: s’expliquen les característiques d’aquest futur equipament i 
s’informa de la primera fase de consolidació estructural i que, més endavant, 
s’obrirà un procés participatiu perquè tothom hi pugui dir la seva. 

6. S’acorda, per al proper Consell, fer una taula amb les propostes formulades pel 
Consell del Poble i la gestió que n’ha fet el Govern. 

 
 
Arenys de Munt, 28 de febrer de 2019 
 
 
El president del Consell del Poble,   La secretària del Consell del Poble, 
 



AJUNTAMENT:

DESPESES 2017 2018 2019 % increment Diferència 

cap 1- PERSONAL 2.636.463,34     2.921.192,64      3.033.086,81      3,83% 111.894,17    

cap 2 - BENS I SERVEIS 2.630.939,88     2.697.466,49      2.850.150,19      5,66% 152.683,70    

cap 3 -DESPESES FINANCERES 52.224,73           42.702,45            45.887,25            7,46% 3.184,80        

cap 4 - TRASFERÈNCIES CORRENTS 950.285,38         969.105,00         982.972,19         1,43% 13.867,19      

cap 5 - FONS DE CONTINGENCIA 43.863,29           45.000,00            45.000,00            0,00% -                   

a) operacions corrents 6.313.776,62     6.675.466,58      6.957.096,44      4,22% 281.629,86    

cap 6 - INVERSIONS 1.623.320,70     1.661.568,67      1.418.666,23      -14,62% 242.902,44 -   

cap 7 - TRASFERÈNCIES CAPITAL 10.100,00           114.013,09         60.000,00            -47,37% 54.013,09 -     

b) altres despeses no financeres 1.633.420,70     1.775.581,76      1.478.666,23      -16,72% 296.915,53 -   

TOTAL DESPESES NO FINANCERES (a+b) 7.947.197,32     8.451.048,34      8.435.762,67      -0,18% 15.285,67 -     

cap 8 - ACTIUS FINANCERS 50.000,00           -                         14.070,00            14.070,00      

cap 9 - PASSIUS FINANCERS 674.343,00         518.992,49         492.627,51         -5,08% 26.364,98 -     

TOTAL DESPESES FINANCERES 724.343,00         518.992,49         506.697,51         -2,37% 12.294,98 -     

TOTAL PRESSUPOST 8.671.540,32     8.970.040,83      8.942.460,17      -0,31% 27.580,66 -     

INGRESSOS 2017 2018 2019 % increment Diferència 

cap 1- IMPOSTOS DIRECTES 3.911.045,56     4.297.080,74      4.679.500,00      8,90% 382.419,26    

cap 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 73.000,00           65.000,00            65.000,00            0,00% -                   

cap 3 - TAXES, PP, ALTRES INGRESSOS 1.227.463,86     1.163.091,44      1.112.370,00      -4,36% 50.721,44 -     

CCEE 187.899,50         90.000,00            -                         -100,00% 90.000,00 -     

aprofitaments urbanístics -                   

varis ingressos liquidació co.SOREA -                   

cap 4 - TRASFERÈNCIES CORRENTS 2.205.652,91     2.160.265,55      2.224.515,57      2,97% 64.250,02      

cap 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 111.000,00         96.312,00            111.010,00         15,26% 14.698,00      

 ingressos cànon liquidació co.SOREA -                   

a) operacions corrents 7.528.162,32     7.781.749,74      8.192.395,57      5,28% 410.645,83    

cap 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS -                        -                         -                         -                   

cap 7 - TRASFERÈNCIES CAPITAL 585.571,00         752.484,09         230.257,61         -69,40% 522.226,48 -   

b) altres ingressos no financers 585.571,00         752.484,09         230.257,61 -69,40% 522.226,48 -   

TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS (a+b) 8.113.733,32     8.534.233,83      8.422.653,18      -1,31% 111.580,65 -   

cap 8 - ACTIUS FINANCERS 12.807,00           12.807,00            12.807,00            0,00% -                   

cap 9 - PASSIUS FINANCERS 545.000,00         423.000,00         507.000,00         19,86% 84.000,00      

TOTAL INGRESSOS FINANCERS 557.807,00         435.807,00         519.807,00         19,27% 84.000,00      

TOTAL PRESSUPOST 8.671.540,32     8.970.040,83      8.942.460,18      -0,31% 27.580,65 -     



2014 2015 2016 2017 2018 PROPOSTA

Crèdits inicials Crèdits inicials Crèdits inicials Crèdits inicials Crèdits inicials 2019

Administració general           2.123.372,10 €       2.161.695,57 €            2.046.768,45 €            1.993.015,01 €             1.915.048,83 €         2.032.990,73 €              117.941,90 € 

Administració general            1.353.396,10 €       1.355.758,10 €            1.398.698,10 €            1.392.314,45 €              1.324.458,95 €         1.369.891,52 €                 45.432,57 € 

Medi Ambient               769.976,00 €           805.937,47 €                648.070,35 €               600.700,56 €                 590.589,88 €             663.099,21 €                 72.509,33 € 

Promoció Econòmica i Ocupació 64.965,00 €               93.000,00 €           87.000,00 €                117.074,05 €             150.720,00 €               169.756,83 €           19.036,83 €               

Promoció Econòmica i Ocupació 44.965,00 €               83.000,00 €           72.000,00 €                114.574,05 €             150.620,00 €               144.756,83 €           5.863,17 €-                 
Urbanisme                 20.000,00 €             10.000,00 €                  15.000,00 €                    2.500,00 €                         100,00 €               25.000,00 €                 24.900,00 € 

Seguretat               109.626,50 €          111.281,08 €               115.989,08 €                 96.681,08 €                   98.782,32 €             103.091,08 €                   4.308,76 € 

Brigada i Joventut 265.059,72 €             314.000,00 €         279.000,00 €              289.582,00 €             452.513,09 €               354.600,00 €           97.913,09 €-               

Espai Públic 264.559,72 €             313.500,00 €         278.000,00 €              268.082,00 €             321.800,00 €               298.300,00 €           -23.500,00 €

Joventut 500,00 €                     500,00 €                 1.000,00 €                  21.500,00 €                62.100,00 €                 61.600,00 €             -500,00 €

Benestar Social 159.631,00 €             197.689,49 €         202.231,00 €              268.732,00 €             298.425,45 €               317.375,00 €           18.949,55 €               

Benestar Social 139.181,00 €             176.852,00 €         180.202,00 €              236.200,00 €             266.200,00 €               253.600,00 €       12.600,00 €-               

Igualtat de gènere                   3.000,00 €               3.000,00 €                    3.500,00 €                    3.500,00 €                     3.500,00 €             6.525,00 € 3.025,00 €                 

Cooperació                   3.950,00 €               2.200,00 €                    2.200,00 €                    2.200,00 €                     2.200,00 €             3.250,00 € 1.050,00 €                 

Participació                 13.500,00 €             15.637,49 €                  16.329,00 €                 26.832,00 €                   26.525,45 €           29.000,00 € 2.474,55 €                 

Pressupost Participatiu                               -   €                           -   €                                -   €                                -   €                                 -   €           25.000,00 € 25.000,00 €               

Esports, Sanitat i Gent Gran 193.459,57 €             194.490,40 €         202.440,40 €              214.850,00 €             247.140,84 €               229.914,48 €           17.226,36 €-               

Esports 101.851,41 €             101.300,00 €         109.300,00 €              116.745,00 €             146.140,84 €               115.597,85 €           30.542,99 €-               

Sanitat 64.608,16 €               67.690,40 €           68.140,40 €                68.105,00 €                70.000,00 €                 83.816,63 €             13.816,63 €               

Gent Gran 27.500,00 €               25.500,00 €           25.000,00 €                30.000,00 €                31.000,00 €                 30.500,00 €             500,00 €-                    

Economia 6.000,00 €                 126.180,61 €         72.800,00 €                99.251,65 €                54.000,00 €                 82.500,00 €             28.500,00 €               

Feste, ensenyament i cultura 326.114,14 €             337.160,00 €         320.294,00 €              404.586,09 €             458.431,94 €               476.985,43 €           18.553,49 €               

Ensenyament 258.114,14 €             244.100,00 €         231.094,00 €              296.136,09 €             316.831,94 €               317.885,43 €           1.053,49 €                 

Cultura                 32.000,00 €             52.060,00 €                  46.200,00 €                 66.450,00 €                   81.600,00 €               99.100,00 € 17.500,00 €               

Festes                 36.000,00 €             41.000,00 €                  43.000,00 €                 42.000,00 €                   60.000,00 €               60.000,00 € -  €                           

Comunicació 79.100,00 €               91.237,49 €           84.537,00 €                142.453,67 €             152.522,11 €               153.522,11 €           2.000,00 €                 

Evolució del Pressupost per Regidories

DIFERÈNCIA        

2018-2019



Grau d'execució

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019

Subvencions Promo eco. -  €                      5.000,00 €           10.000,00 €         30.000,00 €          37.500,00 €       27.500,00 €          22.500,00 €            

450%

Benestar Social 58.000,00 €          99.000,00 €         88.000,00 €         119.000,00 €        109.000,00 €     114.000,00 €        15.000,00 €            

15%

Esports 10.000,00 €          16.000,00 €         16.000,00 €         19.000,00 €          25.000,00 €       12.000,00 €          4.000,00 €-              

-25%

Gent Gran 20.000,00 €          21.000,00 €         21.000,00 €         26.000,00 €          26.000,00 €       26.000,00 €          5.000,00 €              

24%

Ensenyament, cultura 16.000,00 €          32.000,00 €         34.000,00 €         56.500,00 €          62.000,00 €       75.000,00 €          43.000,00 €            

134%

Urbanisme -  €                      -  €                     -  €                     -  €                      -  €                   25.000,00 €          25.000,00 €            

Subvencions inicials 104.000,00 €        173.000,00 €       169.000,00 €       250.500,00 €        259.500,00 €     279.500,00 €        81.500,14 €            

47%



 
 

 

 

 
 

 

 

 
Ratis i dades econòmic financeres  
 
Pressupost Municipal 
exercicis liquidats (2016-2017) 
 
 

 
  
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

1. Evolució de la qualificació financera 
a. Capacitat d’estalvi 
b. Endeutament 
c. Tresoreria 

 
2. Indicadors pressupostaris 

a. Grau de dependència 
b. Capacitat d’estalvi 
c. Coeficient d’endeutament 
d. Pressió fiscal 
e. Tresoreria i solvència 

 
3. Estructura dels ingressos 

 
4. Estructura de la despesa 

 
5. Endeutament 

a. Càrrega financera 
b. Càrrega financera per habitant 
c. Endeutament 
d. Endeutament per habitant 

 
6. Estalvi 

a. Estalvi brut 
b. Estalvi brut per habitant 
c. Estalvi net financer 
d. Estalvi net per habitant 

 
7. Comparativa estructura ingressos 

 
8. Comparativa estructura despeses 



AYUNTAMIENTO DE ARENYS DE MUNT

EVOLUCIÓN DEL RATING DEL MUNICIPIO Este informe compara el Rating o calificación financiera de los dos últimos años, con el objetivo de poder analizar cuál ha sido su
evolución financiera en ese periodo. La Calificación máxima que puede obtener un municipio es de Fortaleza y la mínima de Riesgo.
El cálculo del Rating se realiza con datos de liquidación de ejercicio.
La calificación económica se obtiene del resultado de analizar seis variables financieras críticas de la estructura económica y
financiera del Ayuntamiento.

2016 2017

EVOLUCIÓN RATING ESPUBLICO

RATING DE VARIABLES

 

CAPACIDAD DE AHORRO

Riesgo Debilidad Equilibrio Fortaleza

2016

2017

 

ENDEUDAMIENTO

Riesgo Debilidad Equilibrio Fortaleza

2016

2017

 

TESORERÍA Y SOLVENCIA

Riesgo Debilidad Equilibrio Fortaleza

2016

2017

 

ANÁLISIS DE VARIABLES

La Dependencia externa tiene en cuenta el porcentaje de ingresos que recibe la entidad de terceros. El Ahorro Neto es uno de los principales indicadores de solvencia del Ayuntamiento y
valora la capacidad de pago que tiene la entidad. El Endeudamiento mide su grado en relación a los ingresos corrientes que tiene el municipio y los porcentajes límites que establece la ley. La
Presión Fiscal valora la cuantía de ingresos que percibe el Ayuntamiento de sus ciudadanos de forma directa y recurrente. Los Fondos Líquidos es la caja disponible que tiene el municipio
para atender a sus obligaciones de pago, tanto los generados en el año como los generados años atrás. Y por último la Solvencia, que pone en relación a los derechos de cobro que tiene el
municipio más sus fondos líquidos con las obligaciones de pago que este tiene contraídas. El conjunto de ellas y sus respectivas ponderaciones otorgan el Rating o calificación financiera.

 

2016 2017 TENDENCIA

DEPENDENCIA EXTERNA DE INGRESOS CORRIENTES 27,31 % 32,96 %

AHORRO NETO 17,16 % 20,17 %

ENDEUDAMIENTO 28,61 % 21,88 %

PRESIÓN FISCAL (€) 659,98 € 633,67 €

FONDOS LÍQUIDOS (€) 4.446.320,05 € 6.500.760,75 €

SOLVENCIA 367,77 % 759,13 %

Fuentes: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. INE (Censo de inmuebles actualizado a 2011)



AYUNTAMIENTO DE ARENYS DE MUNT

FICHA ECONÓMICA DEL MUNICIPIO (2017) Este informe analiza el rating del ayuntamiento, mediante el análisis de los principales indicadores que relacionan los distintos elementos
presupuestarios, dependencia externa, capacidad de ahorro, endeudamiento, presión fiscal, solvencia de las entidades y estado del remanente de
tesorería. Los datos obtenidos se comparan con los rangos de población, la media de la provincia y del Estado.

ARENYS DE MUNT
(8.728 hab.)

MEDIAS

RANGO POBLACIÓN PROVINCIA ESTADO

1.-DEPENDENCIA

EXTERNA DE INGRESOS CORRIENTES
Sobre el total de ingresos corrientes

33 % 35 % 36 % 34 %

EXTERNA DE INGRESOS DE CAPITAL
Sobre el total de ingresos de capital

99 % 93 % 85 % 89 %

2.-CAPACIDAD DE AHORRO

AHORRO NETO
Sobre el total de ingresos corrientes

20 % 13 % 12 % 13 %

3.-ENDEUDAMIENTO

COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO
Sobre el total de ingresos corrientes

22 % 29 % 36 % 47 %

4.-PRESIÓN FISCAL

PRESIÓN FISCAL
Por habitante (en €)

633,67 618,92 778,76 687,52

AUTONOMÍA FISCAL
Sobre el total de ingresos

59 % 58 % 58 % 60 %

5.-TESORERÍA Y SOLVENCIA

FONDOS LÍQUIDOS
Total a cierre del ejercicio (en €)

6.500.760,75 3.620.715,24 9.269.814,09 2.227.476,74

LIQUIDEZ INMEDIATA
Fondos líquidos sobre obligaciones de pago

555 % 219 % 147 % 153 %

SOLVENCIA A CORTO PLAZO
(Fondos liq + Dchos ptes) / Oblig ptes

759 % 472 % 270 % 362 %

6.-RATING ESPUBLICO

Riesgo Debilidad Equilibrio Fortaleza

CAPACIDAD DE AHORRO

ENDEUDAMIENTO

TESORERÍA Y SOLVENCIA

 

7.-CONCLUSIONES

1. Los ingresos corrientes del municipio tienen una DEPENDENCIA EXTERNA del 32,96 %, frente al 36,02 % de la media de la provincia.

2. El AHORRO NETO se sitúa en el 20,17 %. Superior al rango de municipios de similar tamaño.
Superior a la media de la provincia y superior a la media estatal.
Esta variable financiera refleja una situación de FORTALEZA

3. El ENDEUDAMIENTO sobre los ingresos corrientes alcanza el porcentaje del 21,88 %.
Esta variable financiera refleja una situación de FORTALEZA.
Inferior al rango de municipios de similar tamaño.
Puede formalizar nuevas operaciones de endeudamiento.

4. La PRESIÓN FISCAL por habitante es de 633,67 €.
Superior al rango de municipios de similar tamaño.
Inferior a la media de la provincia e inferior a la media estatal.

5. Los FONDOS LÍQUIDOS del Ayuntamiento se situaban a cierre del ejercicio en 6.500.760,75 €.
La SOLVENCIA a corto plazo para atender sus deudas se posiciona en 759,13 %.
Esta variable financiera refleja una situación de FORTALEZA.
Superior al rango de municipios de similar tamaño.
Superior a la media de la provincia y superior a la media estatal.

Fuentes: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. INE (Censo de inmuebles actualizado a 2011)



AYUNTAMIENTO DE ARENYS DE MUNT

RATIOS PRESUPUESTARIOS. DEPENDENCIA Determinan el nivel de autonomía del municipio según cuál sea el origen de sus ingresos y el peso especifico de los mismos
dentro de la estructura general de ingresos.

Total ingresos
Capítulo IV, VII y IX

Total ingresos

Total ingresos
Capítulo IV

Total ingresos
corrientes

Total ingresos
Capítulo VII y IX

Total ingresos no
corrientes

Ingresos capítulos I,
II, III, V, VI y VIII

Total ingresos

Ingresos tributarios
(Caps. I, II y III)

Total ingresos

Arenys de Munt
(8.728 hab.)

MEDIAS

RANGO
POBLACIÓN

ESTATAL

DEPENDENCIA EXTERNA FÓRMULA

Muestra la capacidad del  municipio para generar ingresos por si  mismo o su
dependencia de fuentes externas para  nanciarse. Cuanto menor es este ratio mayor
grado de autonomía tiene el municipio.

40 % 39 % 38 %

DEPENDENCIA EXTERNA CORRIENTE FÓRMULA

Indica el porcentaje de los ingresos corrientes cuyo origen es externo y que por tanto no
genera el propio Ayuntamiento

33 % 35 % 34 %

DEPENDENCIA EXTERNA NO CORRIENTE FÓRMULA

Muestra la dependencia del municipio de fuentes externas para afrontar el pago de sus
inversiones

99 % 93 % 89 %

AUTONOMÍA FÓRMULA

Al contrario que el indice de dependencia externa, esta ratio mide la capacidad del
municipio de generar ingresos por si mismo y en consecuencia su grado de autonomía 60 % 61 % 62 %

AUTONOMÍA FISCAL FÓRMULA

Este indicador analiza la aportación realizada por cada ciudadano en el total de los
ingresos que recibe el Ayuntamiento. 59 % 58 % 60 %

Datos de liquidación de 2017

Fuentes: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. INE (Censo de inmuebles actualizado a 2011)



AYUNTAMIENTO DE ARENYS DE MUNT

RATIOS PRESUPUESTARIOS. INGRESOS Analizan la estructura de ingresos del municipio, poniendo en relación distintas magnitudes relativas a los cobros y los
capítulos de ingresos de la liquidación municipal.

Total Ingresos

Número de habitantes

Ingresos corrientes
propios (Cap. I a III y V)

Ingresos corrientes

Ingresos corrientes
propios (Cap. I a III y V)

Número de habitantes

Ingresos corrientes (Cap.
I a V)

Total ingresos

Ingresos corrientes (Cap.
I a V)

Número de habitantes

Ingresos no corrientes
(VI a IX)

Total ingresos

Ingresos no corrientes
(IV a IX)

Número de habitantes

Total ingresos capítulos
I, II y III

Número de habitantes

Total ingresos capítulos
I, II y III

Censo de inmuebles

Recaudación neta de ej.
Corriente

Derechos reconocidos
netos del ejercicio

corriente

Derechos pendientes de
cobro del ejercicio
corriente x 365

Derechos reconocidos
netos del ejercicio

corriente

Arenys de Munt
(8.728 hab.)

MEDIAS

RANGO
POBLACIÓN

ESTATAL

INGRESOS POR HABITANTE FÓRMULA

Es útil para conocer la capacidad de generación de ingresos del municipio en
relación con el número de habitantes del mismo. 1.074,39 1.058,65 1.154,07

INGRESOS CORRIENTES PROPIOS FÓRMULA

Indica que parte de los ingresos corrientes del municipio se generan por él mismo y
por tanto su grado de autonomía para afrontar sus gastos corrientes. 67 % 65 % 66 %

INGRESOS CORRIENTES PROPIOS POR HABITANTE FÓRMULA

Indica los ingresos anuales medios que obtiene el municipio por cada habitante. Es
uno de los principales ratios que nos permite medir la presión  scal que el
ayuntamiento impone por habitante.

645,07 636,35 706,85

INGRESOS CORRIENTES FÓRMULA

Muestra el peso de los ingresos corrientes sobre el total de derechos reconocidos
netos del municipio. Nos permite conocer la proporción de ingresos que dedica el
Ayuntamiento a financiar su actividad corriente o de funcionamiento.

90 % 93 % 93 %

INGRESOS CORRIENTES POR HABITANTE FÓRMULA

Nos permite conocer los ingresos anuales con los que cuenta el municipio por
habitante para  nanciar su funcionamiento o actividad habitual. Ingresos propios,
aportados por los ciudadanos, más ingresos ajenos, aportados por la administración
central o autonómica.

962,15 980,45 1.078,53

INGRESOS NO CORRIENTES FÓRMULA

Muestra el peso de los ingresos no corrientes sobre el total de derechos reconocidos
netos del municipio. Nos permite conocer la proporción de ingresos que obtiene el
Ayuntamiento no recurrentes, atípicos, que en la mayoría de las ocasiones
financiarán inversiones.

10 % 7 % 7 %

INGRESOS NO CORRIENTES POR HABITANTE FÓRMULA

Nos permite conocer los ingresos anuales, atípicos y no recurrentes con los que
cuenta el municipio por habitante. El origen de estos ingresos suelen ser ventas del
patrimonio del propio Ayuntamiento, ingresos que realice la administración central o
subvenciones para una determinada inversión o finalidad.

112,23 78,21 75,53

PRESIÓN FISCAL POR HABITANTE FÓRMULA

Determina el esfuerzo impositivo realizado por habitante. Nos indica el importe
medio que cada habitante aporta para  nanciar el funcionamiento habitual del
Ayuntamiento. Es el principal ratio para medir la presión  scal que ejerce el
municipio.

633,67 618,92 687,52

PRESIÓN FISCAL POR INMUEBLE FÓRMULA

Determina el esfuerzo impositivo realizado por cada inmueble. Nos indica el importe
medio que cada inmueble aporta para  nanciar el funcionamiento habitual del
Ayuntamiento. Es el principal ratio para medir la presión  scal que ejerce el
municipio.

1.271,42 1.062,72 1.218,62

REALIZACIÓN DE COBROS FÓRMULA

Nos permite calcular la  caja o l iquidez que obtendremos de los derechos
reconocidos en el año. Un bajo porcentaje de este ratio pone de mani esto un
procedimiento de recaudación ine ciente. Este ratio es importante para poder
elaborar un Plan de Tesorería correctamente.

93 % 88 % 89 %

PERIODO MEDIO DE COBRO FÓRMULA

Re eja el número de días que por término medio tarda la entidad en recaudar sus
derechos.

25,73 42,49 41,84

Datos de liquidación de 2017

Fuentes: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. INE (Censo de inmuebles actualizado a 2011)



AYUNTAMIENTO DE ARENYS DE MUNT

RATIOS PRESUPUESTARIOS. GASTOS Analizan la estructura de gastos del municipio, poniendo en relación distintas magnitudes relativas a los pagos y los
capítulos de gastos de la liquidación municipal.

Total gastos

Número de
habitantes

Total gastos
corrientes (Cap.

I a IV)

Total gastos

Total gastos
corrientes (Cap.

I a IV)

Número de
habitantes

Gastos no
corrientes (Cap.

VI a IX)

Total gastos

Gastos no
corrientes (Cap.

VI a IX)

Número de
habitantes

Total gastos (
Cap. I a IV y IX)

Total gastos

Total gastos (
Cap. I a IV y IX)

Número de
habitantes

Gasto de
Capítulos III y

IX

Ingresos
corrientes

Total gastos
Capítulo III y IX

Total gastos

Total gastos
Capítulo III y IX

Número de
habitantes

Total gastos
Capítulo VI y VII

Total gastos

Total gastos

Arenys de Munt
(8.728 hab.)

MEDIAS

RANGO
POBLACIÓN

ESTATAL

GASTOS POR HABITANTE FÓRMULA

Nos indica el gasto total que realiza el Ayuntamiento por habitante.

860,72 966,23 1.051,47

GASTOS CORRIENTES FÓRMULA

Indica la proporción del total del gasto que el Ayuntamiento dedica a su funcionamiento
corriente o habitual.

80 % 81 % 81 %

GASTOS CORRIENTES POR HABITANTE FÓRMULA

Indica el gasto que el Ayuntamiento realiza para su funcionamiento habitual o corriente por
número de habitante.

691,38 787,02 851,47

GASTOS NO CORRIENTES FÓRMULA

Indica el porcentaje del total de gasto que el Ayuntamiento dedica a realizar inversiones y
amortizar deuda. Un porcentaje elevado de este ratio nos indicará un alto ritmo inversor o
un compromiso de devolución de deuda elevado. 20 % 19 % 19 %

GASTOS NO CORRIENTES POR HABITANTE FÓRMULA

Muestra la cantidad por habitante que el Ayuntamiento dedica a realizar nuevas inversiones
y amortizar deuda.

169,34 179,21 200,01

GASTO ORDINARIO FÓRMULA

Re eja el porcentaje del gasto del municipio que se dedica a gastos habituales o de
funcionamiento más la amortización de la deuda. 89 % 89 % 89 %

GASTO ORDINARIO POR HABITANTE FÓRMULA

Permite conocer el nivel de gasto por habitante que tiene que realizar el municipio para su
funcionamiento habitual más la amortización de los préstamos.

768,08 855,23 935,13

COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO FÓRMULA

A partir de este ratio conocemos la parte de los ingresos corrientes que deben destinarse a
costear el pago de la deuda. Un elevado porcentaje nos indicará un alto endeudamiento del
municipio. 8 % 8 % 9 %

GASTO FINANCIERO FÓRMULA

Este ratio nos indica el porcentaje de gasto que supone la amortización y los intereses de la
deuda comprometida sobre el total de gastos que realiza el Ayuntamiento en un año. 9 % 8 % 9 %

GASTO FINANCIERO POR HABITANTE FÓRMULA

Esta ratio permite conocer la cantidad anual de gasto municipal por habitante que se destina
a pagar intereses y amortización de los préstamos concertados.

78,71 75,75 97,92

ESFUERZO INVERSOR FÓRMULA

Permite conocer el esfuerzo inversor que el Ayuntamiento dedica en el año. Representa el
porcentaje del gasto total del municipio que se dedica a nuevas inversiones. 11 % 11 % 11 %

INVERSIÓN POR HABITANTE FÓRMULA

Revela el esfuerzo inversor por habitante del municipio. Representa el gastos por habitante

Fuentes: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. INE (Censo de inmuebles actualizado a 2011)



AYUNTAMIENTO DE ARENYS DE MUNT

RATIOS PRESUPUESTARIOS. GASTOS Analizan la estructura de gastos del municipio, poniendo en relación distintas magnitudes relativas a los pagos y los
capítulos de gastos de la liquidación municipal.

Arenys de Munt
(8.728 hab.)

MEDIAS

RANGO
POBLACIÓN

ESTATAL

Capítulo VI y VII

Número de
habitantes

Pagos liquidos
ejercicio
corriente

Oblig. Recon.
netas ej.
corriente

Total gastos
Capítulo I y III

Total gastos
corrientes

Total gastos
Capítulo I y II

Total gastos

que ha realizado el Ayuntamiento destinado a nuevas inversiones.
92,64 109,37 112,70

REALIZACIÓN DE PAGOS FÓRMULA

Permite conocer el porcentaje de obligaciones pagadas y liquidadas del ejercicio corriente.
Un alto porcentaje nos indicará que el plazo medio de pago del municipio será bajo.

94 % 93 % 90 %

RIGIDEZ DEL GASTO FÓRMULA

Cuanto menor sea este índice, mayor será el margen de maniobra que dispone la Entidad
Pública para actuar sobre los gastos totales por operaciones corrientes, pues la actuación
sobre los gastos de personal y los gastos  nancieros suele ser muy limitada al tratarse de
gastos con un alto grado de rigidez.

44 % 49 % 45 %

GASTO DE FUNCIONAMIENTO FÓRMULA

Porcentaje de gasto destinado al mantenimiento de los servicios prestados por el municipio.

69 % 75 % 70 %

Datos de liquidación de 2017

Fuentes: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. INE (Censo de inmuebles actualizado a 2011)



AYUNTAMIENTO DE ARENYS DE MUNT

RATIOS PRESUPUESTARIOS. ENDEUDAMIENTO Pone en relación magnitudes relativas a gasto financiero y deuda viva, para determinar el nivel de endeudamiento del
municipio.

Total
gastos

Capítulo III
y IX

Total
ingresos
corrientes

Total
gastos

Capítulo III
y IX

Número de
habitantes

Deuda viva

Total
ingresos
corrientes

Deuda viva

Número de
habitantes

Arenys de Munt
(8.728 hab.)

MEDIAS

RANGO
POBLACIÓN

ESTATAL

CARGA FINANCIERA FÓRMULA

Indica el nivel de carga financiera del Ayuntamiento. Cuanto mayor sea el porcentaje mayor nivel
de carga financiera.
El límite legal de carga  nanciera establecido en el artículo 177.5 del Texto refundido de la Ley
Reguladora de las haciendas Locales está en el 25% de los ingresos corrientes liquidados. 8 % 8 % 9 %

CARGA FINANCIERA POR HABITANTE FÓRMULA

Indica la cuota anual que supone la devolución de los préstamos por habitante.

78,71 75,75 97,92

ENDEUDAMIENTO FÓRMULA

Nos indica lo endeudado que está el municipio, en relación con sus ingresos corrientes. En este
sentido, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2017 (prorrogada de forma
inde nida para ejercicios posteriores) establece un límite máximo de endeudamiento  jado en
los siguientes baremos: Límite sin autorización: hasta el 75% de sus ingresos corrientes. Límite
con autorización: hasta el 110% de sus ingresos corrientes.

22 % 29 % 47 %

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE FÓRMULA

Indica el importe que correspondería a cada habitante si repartiéramos el endeudamiento del
municipio entre ellos 210,56 287,44 511,05

Datos de liquidación de 2017

Fuentes: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. INE (Censo de inmuebles actualizado a 2011)



AYUNTAMIENTO DE ARENYS DE MUNT

RATIOS PRESUPUESTARIOS. AHORRO Muestra la capacidad del municipio para hacer frente a sus gastos corrientes con sus ingresos corrientes y relaciona esta
magnitud con el nivel de ingresos del municipio y su número de habitantes.

Ingresos I a V -
Gastos I a IV

Total ingresos
corrientes

Ingresos I a V -
Gastos I a IV)

Número de
habitantes

Total ingresos Cap.
I a V - Total gastos
Cap. I a IV y Cap. IX

Total ingresos
corrientes

Total ingresos Cap.
I a V - Total gastos
Cap. I a IV y Cap.

IX)

Número de
habitantes

Arenys de Munt
(8.728 hab.)

MEDIAS

RANGO
POBLACIÓN

ESTATAL

AHORRO BRUTO FÓRMULA

Indica el porcentaje de ahorro bruto, ingresos corrientes menos gastos corrientes, sobre el
total de ingresos corrientes. Cuanto mayor sea el porcentaje mayor capacidad de ahorro.
Si el valor es negativo indica que la entidad gasta más de lo que ingresa y supone un
desequilibrio importante que deberá de corregir.

28 % 20 % 21 %

AHORRO BRUTO POR HABITANTE FÓRMULA

Este indicador muestra el ahorro bruto per capita del municipio

270,78 193,43 227,07

AHORRO NETO FINANCIERO FÓRMULA

Es uno de los principales indicadores de solvencia del municipio. Muestra la capacidad
que tiene para hacer frente a sus gastos de funcionamiento corriente y devolver la deuda
 nanciera. El porcentaje muestra la capacidad de ahorro que tiene el municipio sobre el
total de los ingresos corrientes que reconoce.

20 % 13 % 13 %

AHORRO NETO POR HABITANTE FÓRMULA

Indica la capacidad de pago que tiene el municipio por habitante. Su valor positivo denota
solvencia y capacidad para poder endeudarse.

194,08 125,22 143,41

Datos de liquidación de 2017

Fuentes: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. INE (Censo de inmuebles actualizado a 2011)



AYUNTAMIENTO DE ARENYS DE MUNT

INGRESOS POR CAPÍTULO: COMPARADOS CON LA MEDIA
NACIONAL

Este informe analiza lo que representa cada capítulo en porcentaje sobre el total de ingresos del Ayuntamiento comparando el peso específico de cada
uno con la media estatal.

INGRESOS POR CAPÍTULO COMPARADO CON LA MEDIA NACIONAL DEL ÚLTIMO AÑO

Cap. Denominación 2015 2016 2017

Valor % Media Nacional Valor % Media Nacional Valor % Media Nacional

1 Impuestos directos 3.972.949,70 43 % 40 % 4.113.146,73 48 % 41 % 4.386.471,97 47 % 40 %

2 Impuestos indirectos 39.533,62 0 % 3 % 68.143,54 1 % 3 % 63.660,38 1 % 3 %

3 Tasas y otros ingresos 1.329.572,50 14 % 16 % 1.519.605,95 18 % 16 % 1.080.539,24 12 % 16 %

4 Transferencias corrientes 2.498.290,51 27 % 31 % 2.193.797,32 25 % 31 % 2.767.518,11 30 % 32 %

5 Ingresos patrimoniales 92.655,10 1 % 2 % 137.463,19 2 % 2 % 99.489,45 1 % 2 %

6 Enajenación de inversiones 0,00 0 % 1 % 0,00 0 % 1 % 0,00 0 % 1 %

7 Transferencias de capital 618.544,69 7 % 3 % 367.482,33 4 % 3 % 798.095,19 9 % 3 %

8 Activos financieros 12.807,00 0 % 0 % 12.807,00 0 % 0 % 12.807,00 0 % 0 %

9 Pasivos financieros 607.877,52 7 % 4 % 195.500,00 2 % 3 % 168.675,60 2 % 3 %

TOTALES 9.172.230,64 100 % 100 % 8.607.946,06 100 % 100 % 9.377.256,94 100 % 100 %

Ayuntamiento de Arenys de Munt Media Nacional
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Fuentes: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. INE (Censo de inmuebles actualizado a 2011)



AYUNTAMIENTO DE ARENYS DE MUNT

GASTOS POR CAPÍTULO: COMPARADOS CON LA MEDIA
NACIONAL

Este informe analiza lo que representa cada capítulo y la importancia en porcentaje que tiene sobre el total de gastos del Ayuntamiento comparando
el peso específico de cada uno con la media estatal.

GASTOS POR CAPÍTULO COMPARADO CON LA MEDIA NACIONAL DEL ÚLTIMO AÑO

Cap. Denominación 2015 2016 2017

Valor % Media Nacional Valor % Media Nacional Valor % Media Nacional

1 Gastos de personal 2.516.951,21 27 % 34 % 2.539.176,80 35 % 35 % 2.641.230,25 35 % 35 %

2 Compra de bienes y servicios 2.593.693,07 28 % 33 % 2.686.758,62 38 % 34 % 2.510.865,04 33 % 35 %

3 Gastos financieros 33.508,89 0 % 2 % 30.536,79 0 % 2 % 17.576,84 0 % 1 %

4 Transferencias corrientes 785.215,13 8 % 9 % 713.775,92 10 % 10 % 864.666,41 12 % 10 %

6 Inversiones reales 2.607.513,44 28 % 10 % 500.764,15 7 % 9 % 791.974,32 11 % 9 %

7 Transferencias de capital 0,00 0 % 1 % 2.100,00 0 % 1 % 16.611,02 0 % 1 %

8 Activos financieros 0,00 0 % 0 % 0,00 0 % 0 % 0,00 0 % 0 %

9 Pasivos financieros 717.840,99 8 % 10 % 683.922,43 10 % 9 % 669.424,45 9 % 8 %

TOTALES 9.254.722,73 100 % 100 % 7.157.034,71 100 % 100 % 7.512.348,33 100 % 100 %

Ayuntamiento de Arenys de Munt Media Nacional
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Fuentes: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. INE (Censo de inmuebles actualizado a 2011)



Projecte ESTAT DE DESPESES ESTAT D'INGRESSOS

CONCEPTE IMPORT Prèstec Quotes urbanització Subvencions Ingr. ordinaris

247.000,00 €

100.000,00 €

80.903,00 €

6.752,62 €

2018/2/INVER/8ARRANJAMENT PAVIMENT SECCIÓ PASSEIG JALPÍ I ACCESSOS PARC 82.273,61 € 82.273,61 €

2018/2/INVER/14OBRA D'URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA - RIERA I PENYA 75.000,00 € 75.000,00 €

2019/2/INVER/1ADQUISICIÓ D'HABITATGE SOCIAL 300.000,00 € 300.000,00 €

2019/2/INVER/2INVERSIONS A LA VIA PÚBLICA 5.000,00 € 5.000,00 €

2019/2/INVER/3MAQUINES I INSTAL.LACIONS DIVERSES 11.000,00 € 11.000,00 €

2019/2/INVER/4MOBILIARI PER DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 5.000,00 € 5.000,00 €

2019/2/INVER/5MOBILIARI URBÀ 5.000,00 € 5.000,00 €

2019/2/INVER/6COMPRA CONTENIDORS 25.000,00 € 25.000,00 €

2019/2/INVER/7FONS BIBLIOGRÀFIC 5.000,00 € 5.000,00 €

2019/2/INVER/8MATERIAL INFORMATIC INVENTARIABLE 15.500,00 € 15.500,00 €

2019/2/INVER/9PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019 150.000,00 € 150.000,00 €

2019/2/INVER/10APARELLS DE TRANSMISSIONS RÀDIO MUNICIPAL 7.500,00 € 7.500,00 €

2019/2/INVER/11INVERSIONS ENLLUMENAT PÚBLIC 5.000,00 € 5.000,00 €

LEASING RENOVACIÓ CAMP DE GESPA 22.434,00 € 22.434,00 €

QUOTES LEASING 5.650,74 € 5.650,74 €

LEASING MÀQUINA ESCOMBRADORA 26.668,67 € 26.668,67 €

NOU LEASING VEHICLE POLICIA 4.983,59 € 4.983,59 €

2019/2/INVER/12EXPROPIACIÓ TERRENYS 85.000,00 € 85.000,00 €

40.000,00 €

10.000,00 €

2019/2/INVER/14PROJECTE REPARCEL·LACIÓ I URBANITZACIÓ SANTA ROSA DELS PINS 98.000,00 € 98.000,00 €

TOTAL 1.418.666,23 € 507.000,00 € 98.000,00 € 203.176,61 € 610.489,62 €

-  €                                

0,00

ANNEX D'INVERSIONS 2019

Aplicació

1.418.666,23 €

INVERSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
50.000,00 €

434.655,62 €2018/2/INVER/4OBRA DE REHABILITACIÓ DEL CENTRE CÍVIC

2019/2/INVER/13
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