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GUSAM

El motor de l'Ajuntament per generar riquesa i l locs de treball al poble.

MOTIVACIÓ DE LA PROPOSTA

GUSAM és una empresa municipal, amb capital íntegrament públic, al servei de 
l’Ajuntament, el que vol dir que està al servei de tots els arenyencs. 

Les empreses públiques aplicades a la gestió pública donen un marge de maniobra 
molt més gran que no pas el que puguin tenir les pròpies administracions i permeten 
superar els entrebancs burocràtics en que es troben aquestes en moltes de les 
iniciatives que volen emprendre en favor dels ciutadans. 

Al mateix temps, aquestes empreses possibiliten la realització de tot un seguit 
d’accions empresarials que l’administració, com a tal, no pot realitzar. 

Malgrat això, les empreses públiques han de tenir uns requisits imprescindibles i 
irrenunciables de màxima eficiència, eficàcia, transparència i informació, de cara al 
ciutadans, tal com tindria una administració pública, atès que el capital d’aquestes 
empreses pertany als ciutadans. És per aquest motiu que haurien de tenir una 
màxima participació ciutadana i uns codis ètics i morals ineludibles, així com unes 
conductes d’actuació, respecte als ciutadans, als usuaris i els treballadors, que 
fossin totalment inqüestionables. 

Les empreses públiques donen una maniobrabilitat molt superior a una 
administració pública però en cap cas haurien de tenir un comportament com a 
empreses privades, ni tampoc actuar com a tapadora de determinades voluntats 
poc properes a les funcions públiques. 

Per una empresa privada el seu principal objectiu es intentar aconseguir el màxim 
benefici econòmic possible. Per contra, en una empresa pública el benefici que es 
persegueix és el social –inclòs l’ambiental–, des de tots els punts de vista possibles 
–l'econòmic també, però no exclusivament–, de manera que en resulti beneficiada la 
comunitat en conjunt.

Malgrat aquestes premisses de concepte, es detecta que molt pocs governs les 
porten a la practica en les seves empreses públiques, generant una impressió als 
ciutadans que aquestes empreses són improductives, costoses i que serveixen per 
col·locar coneguts o saludats, amics o parents, quan no persones dels aparells dels 
partits polítics. Això comporta que acabin sent sacs sense fons pel qual els diners 
que s'hi aboquen acaben fonent-se. 

GUSAM no es pot extreure d'aquesta imatge genèrica que acostumen a tenir totes 
les empreses públiques, molt probablement per un enfoc erroni de la seva activitat i 
per unes deficients directrius polítiques.
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Malgrat això, les empreses públiques són uns instruments molt importants per fer 
una correcta gestió del bé públic i l'obligació dels representants dels ciutadans 
hauria de ser treure'n el màxim rendiment.

És per aquest motiu que des de la CUP volem presentar una proposta amplia, 
exhaustiva i ben treballada per convertir GUSAM en un motor productiu, generador 
de riquesa i de llocs de treball, per al nostre poble, per Arenys de Munt, que és el 
que hauria de ser i el que hauria d'haver estat sempre.

Modificació dels seus estatuts.

El pas inicial per poder convertir GUSAM en aquest motor tant imprescindible per al 
nostre municipi passa ineludiblement per canviar els seus estatuts, fent-los molt 
més clars, molt més transparents, molt més participatius i molt més orientats a 
aquest objectiu.

Al mateix temps, el Consell d'Administració hauria de tenir una representació 
política i ciutadana transversal i plural. Totes les formacions polítiques amb 
representació al Ple de l'Ajuntament haurien de tenir representació en aquest 
Consell d'Administració i una representació important dels ciutadans, entre 8 i 10, 
també. Uns ciutadans que fossin escollits, en unes eleccions, per la resta de veïns 
del municipi, o d'aquells que vulguin participar-hi. Convertint-se d'aquesta manera 
en els representants de tots els arenyencs en l'empresa GUSAM i que només 
defensessin els interessos d'aquests arenyencs als quals haurien de passar 
comptes. 

Propostes per generar ingressos:

• Producció d’energies alternatives: eòlica, solar, biomassa, per  
vendre a les companyies elèctriques. 

o Eòlica: instal·lació de molins de vent a tots els terrenys municipals 
susceptibles d’instal·lar-hi molins de vent tipus individual (parc davant 
cementeri, Collsacreu, Rupit, etc) a partir d’estudis fets amb 
anemòmetres.

o Solar: instal·lació de plaques solars als sostres de tots els edificis i 
instal·lacions públiques (Ajuntament, hotel d’entitats, naus industrials 
municipals, magatzems municipals, col·legis i instituts, pavellons). 
També dotar als aparcaments municipals de cobertes amb sostres 
amb instal·lacions de plaques (aparcament pavellons, Bellsolell o els 
de nova instauració).

o Biomassa:  Aprofitant la planta de tractament Vinyals, al camí el 
pollastre, arribar a un acord mitjançant el qual es pugui recuperar de 
tot el terme municipal tota la massa forestal sobrant per convertir-la en 
energia per biomassa. Beneficis: a part de generar energia neta, 
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generació d’aigua calenta que es pot subministrar als edificis públics 
estalviant el consum de gas, millora en la massa forestal del municipi 
per evitar incendis, millora dels camins forestals, creació de rases 
perpendiculars als pendents per crear microbasses i evitar que l’aigua 
de pluja flueixi cap a la Riera. Reordenació de les zones de muntanya 
del municipi.

• Majorista per la venda de productes agrícoles del municipi  

o Oferiment dels productes produïts pel sector primari (agrícola i 
ramader) del municipi a botigues de comestibles i restaurants del 
poble, amb la creació d’una imatge de qualitat, ecològica i d’Arenys de 
Munt.

o Estendre l’oferta d’aquests productes a comerços i restaurants de 
municipis veïns.

o Creació d’una industria per la producció de conserves dels excedents 
dels productes primaris produïts al municipi.

o Ampliació d’aquesta industria a la producció de melmelades.

o Recuperació dels licors ‘Calisay’ i ‘Sant Jordi’ sota una nova 
denominació vinculada al nom ‘Arenys de Munt’ (les herbes ramelleres 
eren recollides al municipi d’Arenys de Munt)

o Creació d’un vi propi d’Arenys de Munt a partir de les vinyes actuals 
del nostre poble o la seva recuperació.

• Construcció i gestió d’aparcaments municipals soterranis.

• Gestió de l'escola d’adults.

Propostes per reduir costos dels serveis obligatoris que ara està 
prestant l ’Ajuntament i poder reduir taxes i/o impostos en un futur  
proper:

• Creació d’un servei per gestionar l’aigua i les clavegueres. 

• Gestionar de forma directa la recollida d’escombraries, amb la potenciació de 
la recollida selectiva. Implantació d’un servei que possibiliti recollir diferents 
fraccions al mateix temps, per tal de millorar el servei i reduir costos.

• Creació d’una miniplanta de tractament d’orgànica, de 5.000 tones, per reduir 
costos de desplaçament, evitant anar fins al Penedès. Al mateix temps oferir 
la possibilitat de realitzar aquest tractament als municipis del voltant que 
facin recollida porta a porta, fins arribar a la capacitat màxima de la planta.

• Manteniment de l’enllumenat públic.
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• Manteniment de les zones verdes publiques.

• Realització de la poda d’arbres.

• Creació d’un servei per netejar els edificis públics.

Propostes per generar l locs de treball en el mon de la construcció:

• Dotar-la dels instruments necessaris per poder assumir les obres públiques, 
petites o grans, que hagi de realitzar l’Ajuntament (voreres, pavelló, escola 
bressol, transports de sorra, etc.) amb els professionals del municipi.

• Dotar-la dels instruments necessaris per poder licitar en obres públiques 
d’altres municipis.

Propostes per generar noves empreses en el sector serveis o noves  
tecnologies per innovadors o joves empresaris:

• Creació d’un viver d’empreses amb les naus pròpies o noves que es puguin 
fer.

Propostes per posar pisos de lloguer al mercat:

• Fer d’intermediari entre els propietaris i els possibles llogaters garantint uns 
preus més assequibles i la conservació dels habitatges, fent inspeccions i 
contractant assegurances. 

Propostes per realitzar habitatges socials: 

• Creació d'habitatge social a partir de les CSU (cooperatives d'Us), més 
concretament pel sistema majoritàriament utilitzat en les societats avançades 
del nord d'Europa i demostrada la seva efectivitat, el sistema Andel.   
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