
 

 

Consell del Poble 
 
Essent el dia quatre de gener de dos mil vint-i-u, a les sis de la tarda, per mitjans 
telemàtics, 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: 
 

SÀNCHEZ I CAMPS, JOSEP President 

BALLESTA TORRENT, MIREIA  particular /vicepresidenta 

ARTIGAS FERNANDEZ, RAMON particular 

ROCA I CASALS, JORDI CM Esports 

VILARÓ BRECHA, NURIA entitat APAAM 

VALVERDE CAHIZ, LEOPOLDO particular 

GARCIA DE LA SERRANA, DANIEL particular 

RABASSEDA I FERRER, JOAN En representació grup ERC 

MORÉ I COLLET, ROSER En representació grups JUNTS 

CASTILLO I CAMPOS, ÀNGELS En representació grup PSC 

MUNS ROURA, GUIU En representació grup CUP 

 
 
Excusa la seva absència per motius justificats: 
 

MOLONS ANTIUS, ALFONS entitat CENTRE MORAL 

 
 
No assisteixen: 
 

BOLIVAR ROMERO, ÀNGELS  particular 

CLARET MARCH, JOAN particular 

MISSÉ MAS, JAUME particular 

OLLER ARTIGAS, XAVIER particular 

ROSSELL COLOMER, JAUME entitat Ateneu Indepentista 

SURROCA CAMPAS, ELIAS particular 

CRUAÑAS COMAS, PAULINO particular 

RODRIGUEZ REDONDO, JOSEP LLUÍS particular 



 

 

 
 
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 
convidada la regidora Sra. M. Àngels Gros i Argelés. 
 
També assisteix, com a oients, el Sr. Joan Llavador i la Sra. Laura Masdeu. 
 
Presideix aquesta reunió del Consell del Poble el Sr. Josep Sànchez i Camps, alcalde 
d’Arenys de Munt, acompanyat de la funcionària municipal Sra. Pilar Torrent Foz, que 
actua com a secretària d’aquest Consell. 
 
18:00 h Benvinguda  
 
La Presidència dona la benvinguda a tothom a aquesta convocatòria no formal i els dona 
les gràcies per la seva assistència.  Comenta que el Sr. Alfons Molons s’ha excusat i que 
la Sra. Mireia Ballesta s’incorporarà a la sessió més tard. 
 
Tot seguit, es passa a tractar els següents punts relacionats a l’ordre del dia, que són els 
següents:  
 
1.- Aprovació de les actes anteriors (de 21/11/2019, d’11/12/2019, de 18/12/2019 i 
de 9/01/2020). 
 
El Sr. Alcalde comenta que l'acta del dia 21/11/2020 va ser la presentació del pressupost 
2020 als membres del Consell i les altres van ser reunions de treball (actes de 
l'11/12/2019, de 18/12/2019 i de 9/01/2020). Diu que si hi ha cap cosa que s'hagi de 
canviar, que ho enviïn, sinó, es donaran per aprovades. 
 
El Sr. Roca diu que és complicat revisar aquestes actes amb un any de retard, que 
s’hauria d’enviar l’esborrany en 15 dies. Ara és molt complicat recordar-ho. Demana que 
es passi el més ràpid possible.  
 
El Sr. Alcalde diu que hi està d’acord, que hi havia d’haver un Consell al mes de març, 
però amb la COVID-19 va quedar tot aturat. Pren nota del compromís i diu que s’enviarà 
l’esborrany de l’acta d’avui la setmana vinent. 
 
El Sr. Roca fa un incís dient que no s’ha convocat al Sr. Daniel Garcia.  



 

 

 
S’incorpora a la sessió el Sr. Daniel Garcia. Comenta que no li arriba bé el correu de gmail 
i facilita una altra adreça electrònica per a properes convocatòries. 
 
La Sra. Castillo diu que el seu vot és a favor de l’acta del dia 21 de novembre, però que 
a les altres no se la va convocar i votarà abstenció.  
 
Es donen per aprovades totes les actes. 
 
 
2.- Presentació del pressupost 2021. 
 
A continuació, el Sr. Alcalde presenta el Pressupost municipal 2021 a partir d’un 
PowerPoint (Annex). Comenta que ja els va fer arribar un esborrany perquè s’ho 
poguessin mirar abans.  
Diu que les claus del pressupost són: 

- Flexibilització 
- Ingressos 
- Expansiu 

Tot seguit, fa un resum per capítols de les despeses i dels ingressos previstos. També 
parla de les despeses de personal i de les despeses corrents, desglossant aquestes 
últimes per regidories. 
Pel que fa al bloc d’inversions, diu que hi ha un augment molt notable i que si tot es 
materialitza serien uns 8,8 milions entre l’any 2020-2021. Explica que hi ha hagut un 
canvi en la regla de la despesa que permet utilitzar romanents per retornar deute i per 
fer inversions.  
 
Tot seguit, una vegada resumit el pressupost a partir del PowerPoint, el Sr. Alcalde dona 
pas a una ronda d’intervencions. Diu que facin primer les preguntes i després ell 
respondrà. 
 
Comença el Sr. Roca, que comenta el següent:  

- En relació amb el projecte de canviar l'enllumenat: diu que abans de canviar 
l'enllumenat per al·lògens, potser caldria, en alguns carrers, canviar els fanals. 
Per ex. al C/Montserrat, al C/Enric Morera... caldria moure els fanals que 
entorpeixen el pas de la gent per la vorera.  

- Pel que fa a la residència, diu que l'alcalde ha parlat de 60 places, quan s’havia 
dit que en serien 70 places.  

- Habitatge social: diu que hi ha blocs que estan a bancs dolents. Proposa parlar 
amb Canet ja que han aconseguit, parlant amb la SAREB, aconseguir tot un bloc.  



 

 

- Fer una entrada digna a St. Carles, no ho entén.  
- Tema expropiacions, a 0 euros, diu de posar-hi 10 euros, perquè la partida estigui 

oberta, que si no hi és, costa molt crear-la.  
- Per últim, com a representant del Consell d’Esports, demana que hi hagi una 

reunió d’aquest Consell. Diu que el regidor sí que respon les trucades, però 
comenta que hauria estat bé fer una reunió de tot el consell per dir la seva de 
cara al pressupost. 

 
La Sra. Vilaró vol parlar de la poda dels arbres: diu que no surt al pressupost. 
Concretament vol parlar dels arbres que hi ha al camí de Lourdes. Diu que fa 2 anys, se’n 
van deixar 11 sense podar perquè no estaven a la llista. Pregunta qui ho farà? D'altra 
banda diu, si no ho ha entès malament, que la partida de la recollida animals perduts 
puja 87.000 euros. Diu que ho troba molt car.  
 
El Sr. Alcalde fa un incís dient que hi ha un error, de 25.000 passa a 28.000 el control de 
plagues, però la partida d'animals domèstics queda igual any passat, en 45.000 €. 
 
La Sra. Vilaró considera que continua sent car. Diu que no ha parlat dels trastos vells, 
que diu que es millorarà el servei, però diu que si els truquen tarden un mes a venir. Pel 
que fa a l’enllumenat, diu que a Lourdes continuen a les fosques, que si canvien 
bombetes, també poden posar-hi algun llum. Diu que hi passa molt gent i si s’hi pot 
destinar una partida. Recalca la poda i la llum de Lourdes. 
 
El Sr. Alcalde, en relació amb el canvi de fanals, respon al Sr. Roca que no és un canvi 
puntual d’un fanal, que sí que es pot fer, seria un projecte de més envergadura, caldria 
fer un projecte urbanístic. Si es fa una actuació en un carrer, es fa puntual. Quan toqui 
fer carrers sencers, com el carrer de les Flors, carrer Panagall, cal un projecte global. 
Moure fanals, potser també suposa  que cal canviar voreres. 
 
El Sr. Roca diu que el projecte seria treure fanals i penjar-los a les cases. Que s'estudiï 
poder fer-ho. 
 
El Sr. Alcalde diu que per fer-ho bé, cal posar-hi més diners. A llarg termini, caldria fer el 
que diu ell, però mentrestant, canviaran els leds per estalviar. Son conscients que hi ha 
molts fanals que son obstacles. Recull la proposta, no es posarà en aquest pressupost, 
però  s’estudiarà pels proper anys. Pel que fa a la residència, diu que seran el màxim de 
places, que ell ha dit 60, però en poden ser 70. El màxim que sigui possible. Avança que 
el Govern està valorant adquirir terreny del veí per poder fer la residència que es vol, el 
més gran possible. Tot seguit, explica que el que ha fet Canet, és un conveni amb la 
SAREB. No compra habitatge, sinó que durant un temps pot disposar d’uns habitatges. 



 

 

Però cal fer un lloguer i assumir una part de despesa i només té una validesa de 4 anys. 
S’ho volen estudiar. Volen fer dues estratègies complementàries: l’adquisició de pisos  i 
posar-se d’acord amb la SAREB. Pel que fa a l’entrada a St. Carles, diu que hi ha una 
cargola que és soterrània i que és un barrera. Proposen la reurbanització de l’entrada, 
treure la cargola i de la riera poder anar a St. Carles directament, a peu pla, amb un 
semàfor. Pel que fa a posar diners a la partida d'expropiacions, com és inversió, ha 
d’anar per Ple, i per tant, tenir-la o no dona la mateixa feina. No seria el mateix si fos 
una despesa corrent, que aprova l’alcalde. En aquest cas, si s’han de posar diners, cal fer 
el mateix que si no existís. Pel que fa a la convocatòria del Consell d'esports, diu que ha 
batallat molt amb el regidor pel que fa al pressupost, que tenen 30.000 euros per a 
subvencions. Diu que sí que s’ha de reunir el Consell d’esports, però que no és fàcil amb 
la situació del Covid. 
 
El Sr. Alcalde comenta que ja dona voltes a com es pagarà la residència, cofinançament, 
subvencions, romanents...  
 
El Sr. Roca pregunta si el projecte ja està redactat. 
 
El Sr. Alcalde diu que s’han posat diners perquè es faci un estudi però cal polir què és 
vol. 
 
El Sr. Roca, pel que fa això dels terrenys del veí, demana fer una reunió sobre els terrenys 
per parlar-ho. 
 
El Sr. Alcalde diu a la Sra. Vilaró que el tema dels gossos és pot considerar car o barat, 
però no poden condicionar el preu i es fa directament amb una empresa que ha guanyat 
el concurs al millor preu, perquè sinó amb el Consell Comarcal del Maresme encara és 
més car. El tema de la poda s’ha licitat perquè es faci aquest any, explica que la poda del 
camí de Lourdes cap amunt, no és la mateixa que es fa a la riera. Diu que fora el nucli 
urbà, assumir la poda d’aquest arbrat, sortiria molt car. Es fan actuacions puntuals quan 
cal. Avança que s’ha fet un estudi de tot l’arbrat i el que es recomana fer per cada arbre 
(s’ha fet fitxa). En la licitació de la brossa, s’ha detectat que el servei de trastos vells està 
molt limitat, no és suficient. Es vol ampliar aquest servei, deixalleria mòbil i recollida 
d’esporga. Enllumenat Lourdes, fanals fotovoltaics, zona no urbana, s’ampliarà amb 
fotovoltaiques. Estan centrats en Can Jalpí, segona fase. Ja es mirarà també temes 
mobilitat. 
 
La Sra. Vilaró diu que el problema que hi ha és que el sol no arriba i no s’encenen. Diu 
que un fanal no va i a un altre no li toca el sol. 
 



 

 

El Sr. Alcalde diu de fer esporgues selectives, en el cas, millor fer esporga i posar un fanal 
fotovoltaic que fer una gran obra de cablejat per posar un fanal tradicional. 
 
La Sra. Vilaró diu que ja passen cables de llum. 
 
El Sr. Alcalde diu que poden parlar si cal moure-les.  
 
El Sr. Rabasseda comenta que hi ha temes recurrents en les sessions del Consell del 
Poble. Tot seguit planteja tres qüestions: 

- La recepció de la televisió i la ràdio, que en la partida d’informàtica està molt bé 
que es potenciï.  

- Si s’incrementarà videovigilància. 
- I la ràtio d'endeutament. 

 
El Sr. Alcalde li diu que s’han renovat càmeres de videovigilància, que hi ha càmeres 
noves al camp de futbol, també a Torrentbó, en les àrees de recollida. Diu que de cara 
al 2021, s’aniran ampliant zones de càmeres. Pel que fa al rati d’endeutament actual és 
molt baix, doncs s’ha amortitzat deute bancari. Pel que fa a la millora de la recepció de 
la televisió diu que es va fer retirar un repetidor perquè era il·legal perquè la 
competència no és municipal, i qui ho ha de fer no considera Arenys de Munt prioritari. 
En altres àmbits també ha passat, per ex. quan hi ha talls de llum a Sobirans, per la CIA 
no érem prioritaris per la companyia distribuïdors i després d’insistir l’ajuntament ha fet 
l’obra.  
 
El Sr. Rabasseda s'acomiada i desitja bon any a tothom. 
 
El Sr. Daniel de la Serrana pregunta:  

- Quan de temps es trigarà a tenir l’estudi sobre el projecte de la residència?  
- L'increment de la plantilla de l'escola bressol es mantindrà en el temps o a la que 

passi la Còvid es tornarà a reduir?  
- El manteniment de parcs i jardins ha baixat substancialment, vol saber si hi ha 

algun pla per millorar els parcs infantils, ja que alguns estan deixats, fins i tot 
poder ser perillosos i planteja considerar la plaça com un parc més, i caldria tenir-
ho en compte ja que hi ha coses perilloses.  

- Tema brossa: hi ha previsió posar més papereres? Els diumenges les que hi ha 
estan desbordades. 

- Més específic: tema recursos humans, mini partides que són diferents 
quilometratges i colors, inclou despeses locomoció del govern, que és; vestuari 
policia, s’ha renovat gairebé tot ja que ha pujat un 47%. Sostenibilitat, li agrada 



 

 

baix cos pel LED, però pregunta perquè el manteniment dels edificis puja. A 
cultura, comunicació empreses de comunicació, un 60 %, què és? 

 
Abandona la sessió la regidora Sra. M. Àngels Gros. 
 
El Sr. Alcalde, pel que fa a la nova residència, pensen tenir-ho en un any i licitar-ho al 
setembre. Escola bressol: el que serveixi per millorar el servei s’intentarà mantenir. 
També explica que s’ha arribat a la conclusió, que no es poden estar obrint i tancant 
aules. Si funciona la nova cuina, també generarà més despesa aquest nou servei. Parcs i 
jardins: la retallada és bàsicament de contractació però no en servei, després de licitar-
ho s’ha ajustat al valor del contracte.  Explica que el manteniment de CEO costa menys 
diners. Tenen identificades anomalies a parcs i jardins i van fent actuacions puntuals. Pel 
que fa a la plaça de l'Església diu que hi ha nens que utilitzen espais, i se n’obren de 
nous. S’han fet els escossells per millorar la seguretat de nens i grans. La placeta també 
la tenen a la llista per fer-hi una intervenció més integral. Tema brossa: papereres. Diu 
que hi ha gent que tira la brossa a les papereres i es van plantejar solucions que no 
permetés posar-hi bosses, però al final acabarien al costat de les papereres. També es 
van plantejar posar paperers selectives, però hem comprovat que allà on es fa no 
funciona, però la solució és posar papereres on manquen i recollir la brossa els 
diumenges. A més, si es potencia la recollida selectiva, això farà que baixi el percentatge 
de residus que es tiren a les papereres.  
Quilometratges: des del punt de vista tècnic, des d’Intervenció li han creat aplicacions 
separares que abans anava tot junt. A Intervenció els va millor per fiscalitzar com s’ha 
gastat. En funció com es gasti, any vinent es reajustarà. Vestuari policia: en els darrers 
temps, es dedicaven recursos a tenir més personal; ara actuacions espais, i aquest any, 
es fa el salt a renovar el vestuari i a nivell d’eines de treball. La despesa en enllumenat 
públic ha disminuït si es canvien les lluminàries, compta a mitjan d’any. Diu que li 
preocupa que a vegades es deixen llums encesos, si no s’utilitza un equipament, s’ha de 
deixar gastar energia. Edificis nous han de ser més sostenibles. Com el centre cívic, 
l’edifici de la cooperativa, que passem a equipament més eficients es genera un estalvi, 
que compensarà el tenir més equipaments. 
 
El Sr. Alcalde diu que hi ha membres que no han pogut venir, diu de quedar un dia 
presencialment, un grup reduït, per continuar parlant del pressupost municipal. Si cal 
fer dos grups de 6, es fan dues reunions. 
 
El Sr. Roca abandona la sessió. 
 
El Sr. Llavador comenta el tema de no poder treure els fanals de la vorera. No sap quants 
n’hi ha que dificulten el pas, potser no son tants, diu que es podria estudiar i veure què 



 

 

costaria. El tema del terreny veí a la residència, per fer qualsevol estudi, cal saber si es 
té el terreny o no. Estaria bé fer una reunió per parlar-ho. Tercer: tema patinets elèctrics. 
Pel que fa al Consell, diu que només som 10. Si descomptem regidors, en son 4. Diu que 
és un error fer la reunió a les 18 h, ja que molta gent treballa. Que cal fer un esforç per 
il·lusionar a la gent. 
 
El Sr. Alcalde, sobre els fanals, diu que es tracta de renovar led i aquesta actuació es 
compatible amb moure fanals de lloc, allò que es faci s’aprofitarà. Pren nota de l’estudi 
i parlarà amb el tècnic. En relació amb el terreny, no tenen res parlat amb ningú, però 
es una possibilitat atès que l’estudi diu que cal més espai. Cal tenir clar què és vol 
construir i hi estan pensant en diferents opcions. Patinets: es vol fer una campanya per 
informar a la gent. Es vol continuar amb els policies de paisà per controlar les infraccions. 
Pel que fa al Consell del Poble, de la manera que estan les coses, només es pot fer 
telemàtica. En tot cas, per motivar a la gent, per això ha fet proposta de fer reunions 
presencials de fins a 6 persones. Aquesta convocatòria s’ha fet a les 18 h perquè si 
s’hagués fet a les 9 del vespre acabaria molts tard. Creu que més enllà de l’hora de la 
convocatòria, potser no han vingut pel tema de connectar-se telemàticament. 
 
El Sr. Llavador diu que és molt trist que siguin tant pocs i que ell la faria més tard però 
presencialment.  Motivar a la gent que s’apunti. Considera que no serveix si som tant 
pocs.  
 
La Sra. Masdeu abandona la sessió. 
 
El Sr. Alcalde diu de fer una reunió la setmana vinent. 
 
La regidora Sra. Moré diu que li és impossible sortir. Diu que com a grup ja li demanaran 
quedar per parlar-ne. 
 
El Sr. Alcalde diu de quedar amb els grups per parlar-ne. 
 
El Sr. Daniel diu de fer un Doodle i veure quin dia va millor. 
 
El Sr. Alcalde diu que els que no han vingut no estan gaire avesats a les noves 
tecnologies. Enviarà un correu i serà 7 i 8 a veure quan va millor. Agraeix regidors que 
hagin deixat parlar membres no polítics. 
 
 
 
 



 

 

3.- Torn obert de paraules 
 
No es fan. 
 
El Sr. Alcalde dona per finalitzada la reunió. 
 
S’acaba la sessió a les 19:58 h. 
 
Arenys de Munt, 4 de gener de 2021 
 
 
 
El president del Consell del Poble,   La secretària del Consell del Poble, 



PRESSUPOST 

MUNICIPAL 2021



INGRESSOS I DESPESES

13.235.189€



CLAUS DELS PRESSUPOST

- Flexibilització
- Ingressos
- Expansiu



RESUM PER CAPÍTOLS

DESPESES 2020 2021

Diferència
(2020-2021)

cap 1- PERSONAL 3.163.620,74 € 3.346.742,04 € 183.121,30 € 

cap 2 - BENS I SERVEIS 3.075.858,89 € 3.106.363,75 € 30.504,86 € 

cap 3 -DESPESES FINANCERES 37.732,55 € 18.292,55 € - 19.440,00 € 

cap 4 - TRASFERÈNCIES CORRENTS 983.452,74 € 1.414.448,05 € 430.995,31 € 

cap 5 - FONS DE CONTINGENCIA 121.533,03 € - € - 121.533,03 € 

a) operacions corrents 7.382.197,95 € 7.885.846,39 € 503.648,44 € 

cap 6 - INVERSIONS 830.142,75 € 5.211.762,28 € 4.381.619,53 € 

cap 7 - TRASFERÈNCIES CAPITAL 40.000,00 € 20.749,48 € - 19.250,52 € 

b) altres despeses no financeres 870.142,75 € 5.232.511,76 € 4.362.369,01 € 

TOTAL DESPESES NO FINANCERES (a+b) 8.252.340,70 € 13.118.358,15 € 4.866.017,45 € 

cap 8 - ACTIUS FINANCERS - € 8.000,00 € 8.000,00 € 

cap 9 - PASSIUS FINANCERS 430.306,00 € 108.831,00 € - 321.475,00 € 

TOTAL DESPESES FINANCERES 430.306,00 € 116.831,00 € - 313.475,00 € 

TOTAL PRESSUPOST 8.682.646,70 € 13.235.189,15 € 4.552.542,45 € 



RESUM PER CAPÍTOLS

INGRESSOS 2020 2021
Diferència

(2020-2021)

cap 1- IMPOSTOS DIRECTES 4.580.000,00 € 4.351.500,00 € - 228.500,00 € 

cap 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 55.000,00 € 50.000,00 € - 5.000,00 € 

cap 3 - TAXES, PP, ALTRES INGRESSOS 1.072.370,00 € 1.025.962,39 € - 46.407,61 € 

CCEE - € 146.968,16 € 146.968,16 € 

Quotes urbanístiques 943.882,60 € 943.882,60 € 

varis ingressos liquidació co.SOREA 345.223,98 € 345.223,98 € 

cap 4 - TRASFERÈNCIES CORRENTS 2.285.455,70 € 2.555.953,59 € 270.497,89 € 

cap 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 133.160,00 € 163.235,77 € 30.075,77 € 

ingressos cànon liquidació co.SOREA - € 

a) operacions corrents 8.125.985,70 € 9.582.726,49 € 1.456.740,79 € 

cap 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS - € 

cap 7 - TRASFERÈNCIES CAPITAL 543.854,00 € 1.042.402,35 € 498.548,35 € 

b) altres ingressos no financers 543.854,00 € 1.042.402,35 € 498.548,35 € 

TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS (a+b) 8.669.839,70 € 10.625.128,84 € 1.955.289,14 € 

cap 8 - ACTIUS FINANCERS 12.807,00 € 17.467,00 € 4.660,00 € 

cap 9 - PASSIUS FINANCERS - € 2.592.593,31 € 2.592.593,31 € 

TOTAL INGRESSOS FINANCERS 12.807,00 € 2.610.060,31 € 2.597.253,31 € 

TOTAL PRESSUPOST 8.682.646,70 € 13.235.189,15 € 4.552.542,46 € 



DESPESES DE 

PERSONAL 

CAPÍTOL 1



3,3 milions

o Nou agent de policia

o Disponibilitat 24h. (fitxes)

o Indemnitzacions (laborals)

o Consolida augment salarial

o Administratiu fix A. Social

o Convocatòria places:

• Brigada (2 peons).

• Acció Social / Promo eco.

• Secretaria

• SSTT...



DESPESES CORRENTS 

PER REGIDORIES

Canvis a destacar 



ADMINISTRACIÓ CENTRAL

175.312 €

-16.278 €

SERVEIS JURÍDICS

37.500 €

-8.000 €

SEGURETAT I MOBILITAT

139.923 €

+17.114 €



URBANISME

65.000 €

+16.000 €

URBANITZACIONS

13.249 € (SUBVENCIONS)

-11.750 €

HABITATGE

13.835 €

+8.835 €



ESPAI PÚBLIC

209.751 €

-2.150 €

MEDI AMBIENT

1.201.940 €

+59.571 €

SOSTENIBILITAT

428.085 €

-36.106 €



JOVENTUT

51.100 €

-500 €

FESTES

60.000 €

- 0 €

EQUIPAMENTS

452.621 €

+172.372 €



ACCIÓ SOCIAL

254.563 €

+41.500 €

GENT GRAN

44.000 €

+1.500 €

IGUALTAT LGTBI

32.250 €

- 0 €



ESPORTS

126.869 €

+19.074 €

SANITAT

36.000 €

+5.500 €

SALUT PÚBLICA

87.128 €

+6.000 €



ECONOMIA

248.661 €

-457.690 €

COMERÇ

63.500 €

+33.000 €

PROMOCIÓ DEL POBLE

25.942 €

-16.621 €



EMPRESA I OCUPACIÓ

52.891 €

+16.941 €

EDUACIÓ

437.919 €

+116.316 €

CULTURA

127.664

+17.000 €



COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA

159.370 €

+18.078 €

SISTEMES INFORMÀTICS

102.369 €

+5.818 €



INVERSIONS: 

5,3 Milions (2021)

DISPONIBLE: 

7,1 Milions (2020 irc)

En marxa: 1,70 milions €

TOTAL: 

8,8 milions (2020-2021)



INVERSIONS

INICIAL 2021 DISPONIBLE 2021

IMPORT TOTAL 5.321.942,76 €       7.176.067,84 €            

-  €                              

URBANITZACIONS 1.583.238,43 €       1.674.988,95 €            

TRES TURONS (PROJECTE) 200.000,00 €           200.000,00 €               

SANTA ROSA DELS PINS (PROJECTE) 149.000,00 €           149.000,00 €               

COLLSACREU (PROJECTE I EXPROP.) 297.901,00 €           302.901,00 €               

SUBVENCIONS A URBANITZACIONS 13.249,48 €             100.000,00 €               

OBRES  D'URBANITZACIÓ AIGUAVIVA 923.087,95 €           923.087,95 €               

-  €                              

INVERSIONS INFRAESTRUCTURES EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 24.500,00 €             351.008,30 €               

ENLLUMENAT FOTOVOLTAIC CAN JALPÍ -  €                          3.120,36 €                    

MODIFACIÓ ENLLUMENAT LED POBLE -  €                          321.000,00 €               

RESTA INVERSIONS ENLLUMENAT 2.500,00 €                4.887,94 €                    

INSTAL·LACIÓ SOSTRE FOTOVOLTAIC E.BRESSOL 22.000,00 €             22.000,00 €                  



INVERSIONS

INICIAL 2021 DISPONIBLE 2021

INVERSIONS INFRAESTRUCTURES XARXA ABASTAMENT AIGUA 517.753,93 €           517.753,93 €               

DIPÒSIT LA CREUETA -  €                          -  €                              

INVERSIÓ INFRAESTRUCTURA GENERAL 345.223,98 €           345.223,98 €               

XARXA  AIGUAVIVA 132.529,95 €           132.529,95 €               

INVERSIÓ DIPÒSIT - LA PUNTAIRE 40.000,00 €             40.000,00 €                  

-  €                              

INVERSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 611.148,47 €           1.551.946,81 €            

INVERSIONS EQUIPAMENTS ESPORTIUS 60.000,00 €             127.435,99 €               

INVERSIONS EN EQUIPAMENTS D'ENSENYAMENT -  €                          25.196,96 €                  

CENTRE CÍVIC 270.000,00 €           346.041,61 €               

EDIFICI COOPERATIVA (1 milió) -  €                          600.000,00 €               

PROJECTE DE NOVA RESIDÈNCIA 158.448,47 €           158.448,47 €               

ESPLAI DE JUBILATS -  €                          111.428,08 €               

INVERSIONS ALTRES EQUIPMENTS (MERCAT I SALA EXPO) -  €                          52.971,30 €                  

MOBILIARI DEPENDÈNCIES MUNICIPALS -  €                          7.724,40 €                    

RAMPA RESIDÈNCIA VERGE DEL REMEI -  €                          -  €                              

REFORMA PLAÇA CAN BORRELL -  €                          -  €                              

INVERSIÓ EQUIPAMENTS ACCIÓ SOCIAL 75.000,00 €             75.000,00 €                  

REFORMA INSTAL·LACIONS RÀDIO ARENYS DE MUNT 40.000,00 €             40.000,00 €                  

ALTRES 7.700,00 €                7.700,00 €                    



INVERSIONS

INICIAL 2021 DISPONIBLE 2021

INVERSIONS EN HABITATGE SOCIAL 70.000,00 €             399.000,00 €               

ADQUISICIÓ D'HABITATGES 60.000,00 €             200.000,00 €               

COMPRA DE TERRENY PER HABITATGE SOCIAL/COOP. -  €                          150.000,00 €               

REFORMA D'HABITATGE SOCIAL 10.000,00 €             49.000,00 €                  

-  €                              

VIES PÚBLIQUES 2.768.652,52 €       2.846.179,21 €            

INVERSIONS EN VIES PÚBLIQUES 75.000,00 €             126.417,63 €               

MOBILIARI URBÀ (PARCS I JARDINS) 25.000,00 €             50.727,96 €                  

MATERIAL I INFRAESTRUCTURES MEDI AMBIENT 28.500,00 €             28.760,10 €                  

ARRANJAMENT PASSEIG JALPÍ -  €                          121,00 €                        

RIERA 1.326.676,27 €       1.326.676,27 €            

ROTONDA 975.076,25 €           975.076,25 €               

ENTRADA SANT CARLES 338.400,00 €           338.400,00 €               

-  €                              

MAQUINÀRIA I INFRAESTRUCTURES COMUNICACIONS 44.500,00 €             72.437,85 €                  

XARXA TELECOMUNICACIONS I MAT. INFORMÀTIC 39.500,00 €             66.284,44 €                  

RÀDIO MUNICIPAL 5.000,00 €                6.153,41 €                    



INVERSIONS

INICIAL 2021 DISPONIBLE 2021

MAQUINÀRIA EQUIP. VEHICLES I MATERIAL BRIGADA/POLICIA 113.570,46 €           166.173,84 €               

VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA 73.370,46 €             108.870,46 €               

VEHICLES I MAQUINÀRIA POLICIA 30.200,00 €             37.700,00 €                  

MAQUINÀRIA EQUIP. MUNICIPALS 10.000,00 €             19.603,38 €                  

-  €                              

URBANISME 106.332,88 €           114.332,88 €               

PLANEJAMENT URBANÍSTIC -  €                          8.000,00 €                    

PROJECTE ROALS 95.332,88 €             95.332,88 €                  

EXPROPIACIÓ DE TERRENYS -  €                          -  €                              

REDACCIÓ PROJECTE DE REPACEL.LACIÓ CAN XICOY 11.000,00 €             11.000,00 €                  



PRESSUPOST 

MUNICIPAL 2021
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