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d'ARENYS DE MUNT 

Resposta del Govern d'Arenys de Munt al  Grup d'ERC respecte al PUOSC 2008-2012 
específic pera  biblioteques. 

Benvolguts, 

En el vostre escrit del 4 d'agost del 2011 ens manifestaveu que, segons I'article 32 del 
Decret 34512007, la subvenció podia arribar fins al 50% del cost total previst del projecte. 
També ens manifestaveu que ens volíeu fer arribar personalment les vostres reflexions per 
tal de fer aquesta obra per una xifra no superior als 1.290.000 euros. 

Segons la vostra opinió, manifestada en aquest escrit, els 645.000 euros atorgats a 
I'Ajuntament d'Arenys de Munt en aquest PUOSC es podrien utilitzar per a un projecte de 
rehabilitació i ampliació de I'actual biblioteca, en el qual I'Ajuntament NOMÉS hauria 
d'addicionar 645.000 euros per realitzar aquesta obra. 

Respecte a aquesta qüestió us volem informar de les gestions que hem realitzat sobre 
aquest tema: actualment I'Ajuntament té concedida, dins el PUOSC 2012 (Programa 
específic) una subvenció de 645.000 euros destinada a la construcció d'una biblioteca i 
placa pública a la UA10, pera  I'any 2012; el cost total de projecte per realitzar aquesta 
obra és de 2.005.974,37 euros, fet que implica que s'ha atorgat al poble d'Arenys de 
Munt una subvenció del 32,60% pera realitzar aquesta obra. 

Segons I'art. 32 del Decret de convocatoria de I'esmentat PUOSC 2007-2012: les 
subvencions pera la construcció, moblament, equipament de les biblioteques, així com pera 
la seva millora, rehabilitació i ampliació són, com a maxim, del 50% del cost total previst del 
projecte. 

Aixo vol dir que: 
el projecte enviat per I'Ajuntament I'any 2007 té una subvenció del PUOSC del 32,60% 
per a un projecte que, a la data actual, és inexecutable en haver-se trames la 
modificació de la UA10 a urbanisme, ja que aquesta modificació urbanística no preveu el 
projecte pera la nova biblioteca tal com es va desenvolupar al 2007. 
segons la clausula desena de les Bases de la convocatoria, publicades al DOGC de 
13/05/2008, es podria demanar una modificació de la subvenció (pero sempre destinada 
a biblioteca), redactant un nou projecte (actualment no pressupostat) i justificant els 
canvis segons determina el Reglament d'Obres, activitats i serveis. Aquest projecte i 
I'estudi de viabilitat s'han d'aportar abans del 30109/2011 i actualment no 
existeixen. 
en el cas que la modificació comporti una disminució del pressupost, es podria arribar a 
mantenir I'import de la subvenció aprovada inicialment fins arribar als percentatges 
maxims establerts a la convocatoria del PUOSC, previa negociació amb la Direcció 
General de Cooperació de la Generalitat de Catalunya (ates que el percentatge maxim 
de la subvenció és del 50% es podria rebaixar I'import del projecte fins a 1.290.000 
euros, ja que 645.000 euros és la xifra concedida). Malgrat que, seguint els criteris de la 
convocatoria del PUOSC, preval el percentatge que ara tenim atorgat del 32,60% (si és 
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obra nova), respecte el preu final del projecte, independentment de quin sigui el seu 
cost. 

Cal recordar que I'Ajuntament va demanar la subvenció per obra nova. Després de 
I'aprovació de la moció pel Ple el 4/06/2009, en la que es contemplava la possibilitat de 
destinar la subvenció a rehabilitació, els Serveis Tecnics de I'Ajuntament es varen posar en 
contacte amb el Servei de Biblioteques de Diputació, que va considerar que: 

L'actual biblioteca té un problema d'accessos greu. 
La superfície hauria de complir amb I'estandard minim de població que, per Arenys de 
Munt, esta al voltant de 1000 m2. 

Per la qual cosa aquest Servei de la Diputació no considerava viable modificar o rehabilitar 
I'actual biblioteca i en aquest sentit va manifestar que emetria un informe negatiu per tal que 
no es realitzés aquesta obra, ni s'invertís aquesta subvenció en un edifici que no compliria 
els requisits minims que ells reclamen. 

Respecte a la subvenció, la Subdirecció General de Biblioteques de Generalitat va dir que el 
tractament de la mateixa no és igual si es tracta d'una obra nova que d'una rehabilitació, ates 
que el percentatge és inferior i que, depenent del volum de I'obra nova, es podria retallar la 
subvenció i van recomanar que la consulta es fes per escrit explicant el que volíem fer amb 
exactitud. Aixó es va fer el dia 17/07/09, adrecant-se a la Directora General de la Direcció 
General de Cooperació; la resposta, que no va ser escrita, va ser que s'havia d'enviar un 
avantprojecte de la rehabilitació proposada per tal de poder emetre qualsevol resposta per 
escrit. 

Davant de la situació actual al voltant de la subvenció per a la realització de I'obra de la 
biblioteca, ja sigui per obra nova o ja sigui per rehabilitar I'actual, i per no perdre-la, ens 
trobem davant de les següents circumstancies: 

Pel que respecte a un possible cas d'obra nova: 
1. Si volem realitzar una obra nova, s'ha de modificar el projecte ja que el projecte inicial 

del 2007 no te cabuda en I'actual distribució d'espais de la UA10 de Ca I'Esparrec. 
2. En el cas que es pogués realitzar la modificació del projecte, tenint en compte que 

també s'hauria de pagar, aquest implicaria haver de fer una inversió per part de 
I'Ajuntament de 645.000 euros, com a mínim, diners que no tenim (com tampoc els 
tenim per pagar el nou projecte), fet que ens obligaria a haver de sol.licitar un préstec 
a una entitat bancaria que, amb I'actual situació financera, és forca improbable 
aconseguir-lo i, en qualsevol cas, seria a un tipus d'interes inassumible per I'actual 
situació financera de I'Ajuntament. 

3. En el cas que es poguessin superar totes aquestes adversitats, aquesta qüestió 
implicaria augmentar el deute de I'Ajuntament. Actuació contraria al que s'ha estat 
reclamant insistentment des de tots grups polítics, i que és voluntat d'aquest Equip de 
Govern, que és la reducció del deute per no haver de pagar més interessos bancaris i 
per sanejar els comptes de I'Ajuntament. 

Pel que respecte a un possible cas d'obra de rehabilitació de I'edifici actual: 
4. S'hauria de realitzar un projecte de rehabilitació abans del 30-09-201 1. Fet que 

implica contractar-lo i pagar-lo, abans d'aquesta data. 
5. Aquest projecte comptaria amb I'informe contrari del Servei de Biblioteques de la 

Diputació de Barcelona al no considerar viable modificar o rehabilitar I'edifici actual de 
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- 
la biblioteca. Fet que comportaria un seriós entrebanc per tal que s'aprovessin les 
al.legacions per part de la Subdirecció General de Biblioteques de Generalitat. 

6. En el cas que es poguessin superar aquestes dificultats, 6s molt possible que es 
canviés el criteri d'atorgació de la subvenció i que es reduis el percentatge arz 
aprovat en pascar d'obra nova a rehabilitació, per la qual cosa també es reduiriz 
I'import a percebre en concepte de subvenció. Fet que implicaria que I'Ajuntameni 
hauria de destinar una xifra superior als 645.000 euros per rehabilitar I'actual edific 
de la biblioteca. ' ir 

- 7. Respecte a les dificultats econbmiques actuals per les quals passa I'Ajuntament ens 
remetem als punts 2 i 3. A no ser que s'estigui disposat a pujar impostos (voluntal 
que I'actual Equip de Govern no té) o 

L'actual Equip de Govern voldria realitzar aquesta obra i ens agradaria poder disposar d'una 
biblioteca nova o rehabilitada i estem disposats a treballar i dedicar-hi tots els esforco: 
necessaris per tal d'aconseguir-la i ates que en el vostre escrit del 4 d'agosí 
manifestaveu tenir una solució en aquest tema, us agrairíem que la compartíssiu amb 
el Govern de I'Ajuntament i amb tot el poble. 

Us agraim la informació que ens heu facilitat fins al moment i, com podeu comprovar, hem 
estat treballant per tal resoldre satisfactoriament aquesta qüestió pero ha arribat el moment 
tots, govern i oposició, destinem tots els esforcos per resoldre aquest atzucac en el qual es 
troba actualment el poble. 

Quedem a I'espera de la vostra resposta, 

egidora de Cultura i Ensenyame anistica i Territorial 

Arenys de Munt, 16 de setembre del 2011 
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