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Acta de  la  sessió especial de Constitució de la Corporació.  'b - 

A la vila d'Arenys de  Mar,  a les 12 h del dia 16 de juny de 2007 
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concórrer, prèvia citació. de conformitat amb els a rt icles 195 de la Llei orgànica  
núm. 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, i el 37.1, del  

Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,  

aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els següents regidors  
electes a les últimes eleccions locals convocades pel Reial decret 444/2007, de  

2 d'abril, el Sr. Miquel Rubirola i Torrent, el Sr. Benet Maimí Pou, la Sra. Joana  

Asensio Solaz, la Sra. Maria Rosa Dias i Caballé, el Sr. Josep Antoni Burcet i  

Linares, el Sr. Estanislau Fors i García. el Sr. Ramon M. Vinyes i Vilà, el Sr.  

Xavier Febrer Claveras. la Sra. Lorena Estrada Ocaña, el Sr. Tomas Salazar  

Vela, el Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús. el Sr. Jordi Pera i Pi, el Sr. Marc  

Soler i Colomer, el Sr. Josep Oriol Ferran Riera, la Sra. Isabel Roig Casas, la  

Sra. Maria Rosa Zaragoza Juncà i el Sr. Lluís Blanchar i Ardèvol, que  
constitueixen la totalitat dels que han d'integrar aquesta Corporació, amb  
l'objecte de dur a terme la sessió especial de constitució de l'Ajuntament.  

Es procedeix a la formació de la Mesa d'edat, que resulta estar  
composta pels regidors electes Sr. Miquel Rubirola i Torrent i Sra. Lorena  
Estrada Ocaña i el secretari de la Corporació, Sr. Angel Lozano Pérez.  

Tot seguit el secretari llegeix els noms i els cognoms dels senyors  

regidors electes. i els membres de la Mesa d'edat procedeixen a comprovar les  
credencials presentades.  

El  secretari informa que els candidats electes, de conformitat amb allò  

que disposa l'apartat 7 de l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora  

de les Bases de règim local, han formulat declaració sobre causes de possible  
incompatibilitat, sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat, que els  

proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.  

A continuació, de conformitat amb allò que disposa el número 8 de  

l'article 108 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral  

general, el President de la Mesa d'edat formula a cadascun dels candidats  

electes, la següent pregunta:  

Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment  

les obligacions del càrrec de REGIDOR de l'Ajuntament d'Arenys de Mar amb  

lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de  
l'Estat?"  

Contesta Sr. Benet Maimí Pou SÍ prometo  
Contesta Sra. Joana Asensio i Solaz  

Sra. Maria Rosa Dias Caballé 
SI prometo  
SÍ prometo  Contesta 
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Contesta Sr. Josep Antoni Burcet i Linares SÍ prometo  
Per imperatiu legal, SI prometo Contesta Sr. Estanislau García i Fors 

Contesta Sr. Ramon Vinyes i Vilà SI prometo 
Contesta Sr. Xavier Febrer Claveras Per imperatiu legal, SÍ prometo 
Contesta Sra. Lorena Estrada Ocaña SI prometo 
Contesta Sr. Tomàs Salazar Vela SI prometo 
Contesta Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús Per imperatiu legal, SÍ prometo 
Contesta Sr. Jordi Pera 	i Pi Per imperatiu legal, Si  prometo 
Contesta Sr. Marc Soler i Colomer Per imperatiu legal, SÍ prometo 
Contesta Sr. Josep Oriol Ferran i Riera Per imperatiu legal, SÍ prometo 
Contesta Sra. Isabel Roig Casas Per imperatiu legal, SÍ prometo 
Contesta Sra. M. Rosa Zaragoza Juncà SÍ prometo 
Contesta Sr. Lluís Blanchar i Ardèvol Si  prometo, per imperatiu legal 

Tot seguit el membre de la Mesa d'edat Sra. Lorena Estrada Ocaña,  
formula la mateixa pregunta al president de la Mesa d'edat Sr. Miquel Rubirola i  
Torrent, que contesta SI prometo.  

A continuació la Mesa declara constituida la Corporació de la manera  
següent:  

Sr. Miquel Rubirola i Torrent Convergència i Unió  
Convergència i Unió Sr. Benet Maimí i Pou 

Sra. Joana Asensio i Solaz Convergència i Unió 
Sra. Maria Rosa Dias i Caballé Convergència i Unió 
Sr. Josep Antoni Burcet i Linares Convergència i Unió 
Sr. Estanislau Fors i García Convergència i Unió 
Sr. Ramon Vinyes i Vilà PSC- Progrés Municipal 
Sr. Xavier Febrer Claveras PSC- Progrés Municipal  

PSC- Progrés Municipal Sra. Lorena Estrada Ocaña 
Sr. Tomas Salazar Vela PSC- Progrés Municipal 
Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús ERC- Acord Municipal 
Sr. Jordi Pera i Pi ERC- Acord Municipal 

Sr. Marc Soler i Colomer ERC- Acord Municipal 
Sr. Josep Oriol Ferran Riera ICV-EUiA- Entesa pel Progrés Municipal 

Sra. Isabel Roig i Casas ICV-EUiA- Entesa pel Progrés Municipal 

Sra. M. Rosa Zaragoza Juncà Partido Popular  
Sr. Lluís Blanchar i Ardèvol Veins Independents d'Arenys de Mar  

Immediatament després de la constitució de la Corporació el secretari  

que subscriu, per ordre del president, llegeix l'article 196 de la Llei orgànica  

5/1985, de 19 de juny, que estableix el procediment per a l'elecció d'alcalde.  

Es presenten com a candidats per a alcalde els regidors que  

seguidament s'indiquen. que són els que encapçalen les seves llistes.  
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CANDIDATS LLISTA ELECTORAL Vots  ókyi  
a les eleccions  

Miquel Rubirola i Torrent Convergència i Unió 1.966  
Ramon Vinyes i Vilà PSC-Progrés Municipal 1.351  
Joaquim Ponsarnau Cardelús ERC - Acord Municipal 970  
Josep Oriol Ferran Riera ICV-EUiA- Entesa pel Progrés 712  
M. Rosa Zaragoza Juncà Partido Popular 452  
Lluís Blanchar i Ardèvol Veïns Independents d'Arenys de Mar 330  

Efectuada la votació nominal pels regidors, es produeixen els resultats  
següents:  

— EI Sr. Miquel Rubirola i Torrent obté 6 vots, emesos al seu favor pels  

regidors següents: Sr. Miquel Rubirola i Torrent, Sr. Benet Maimí i Pou, Sra.  

Joana Asensio i Solaz, Sra. Maria Rosa Dias i Caballé. Sr. Josep Antoni Burcet  
i Linares i Sr. Estanislau Fors i García.  

— EI Sr. Ramon M. Vinyes i Vilà, obté 9 vots, emesos al seu favor pels  
regidors següents: Sr. Ramon M. Vinyes Vilà, Sr. Xavier Febrer Claveras, Sra.  
Lorena Estrada Ocaña, Sr. Tomàs Salazar Vela, Joaquim Ponsarnau i  
Cardelús, Sr. Jordi Pera i Pi, Sr. Marc Soler i Colomer, Sr. Josep Oriol Ferran  
Riera i Sra. Isabel Roig Casas.  

— La Sra. M. Rosa Zaragoza i Juncà, obté 1 vot, emès per ella mateixa.  

— El  Sr. Lluís Blanchar i Ardèvol. 1 vot, emès per ell mateix.  

Atès que el nombre de vots dels regidors és el de disset, ha obtingut la 
majoria absoluta el Sr. Ramon M. Vinyes i Vilà, per la qual cosa. de conformitat 
amb l'article 196-b) de la Llei orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, el president 
de la Mesa d'edat proclama alcalde electe de l'Ajuntament: 

El Sr. Ramon M Vinyes i Vilà, que encapçala la llista presentada pel 
Partit del Socialistes de Catalunya-Progrés municipal.. 

Tot seguit i de conformitat amb els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986. de 18 d'abril, i 40. número 2, del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el president de la Mesa d'edat 
formula al Sr. Ramon M. Vinyes i Vilà la següent pregunta: 

' Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec d'ALCALDE d'Arenys de Mar amb lleialtat al Rei, 
guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de l'Estat?" 

Contesta el Sr. Ramon M. Vinyes i Vilà, SÍ prometo. 
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A continuació l'alcalde concedeix la paraula als regidors que encapçalen 
les respectives llistes, que manifesten el que segueix: 

• 	EI Regidor Sr. Blanchar, diu: 

Bon dia a tots els assistents a la sala de plens de l'Ajuntament i a totes 
les persones que ens escolten des de Ràdio Arenys. 

La ciutadania va decidir a través del seu vot, i també a través de la seva 
abstenció, quina força tindrà cada partit polític durant aquesta legislatura que 
avui comença, i ha permès que siguin els partits polítics els que decideixin quin 
tipus de majoria i quin tipus de govern volen formar. 

E  

Malauradament el nostre sistema electoral no permet la configuració dels 
ajuntaments per mitjà de llistes obertes que permetrien que fossin les persones 
més preparades les que gestionin l'ajuntament, sinó que han de ser els partits 	 t 
polítics els que han de formar govern municipal.  

r 
EI passat 27 de maig la ciutadania va parlar a través de les urnes. I 	 c 

 independentment de la configuració municipal que avui quedarà formada, 
situant-ne uns al govern i d'altres a l'oposició, tots els partits sense exclusió han 
de reflexionar sobre el perquè del seu resultat electoral i no donar les culpes a 	 c  
tercers. Ells són els responsables del resultat que han obtingut. Sobretot 	 c  
aquells que tenint present l'increment del cens electoral a 469 persones 	 c  
respecte a l'any 2003 han patit davallades importants en el nombre vots: 	 E  

Com CiU, que ha perdut més de 660 vots i dos regidors respecte al 
2003, el PSC prop de 160 vots, ERC i PP uns 200, i només ha incrementat ICV 
amb uns 140 vots. 
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La novetat ha estat que apareix el nostre grup municipal de Veins 
Independents d'Arenys de Mar, i malgrat tot el que ha pogut passar durant els 
últims temps hem aconseguit 330 vots i un regidor, i hem entrat a l'Ajuntament 	 p 
com a grup municipal, cosa de què, ateses les circumstàncies i diversos 	 c 
obstacles, ens sentim prou satisfets. 	 I 

E  

Hem aconseguit un regidor, que no ha tingut prou força per entrar en les 
aritmètiques mínimes i necessàries per a poder participar en algun pacte de 
govern, però que sí que s'ha ofert a parlar i a negociar amb totes les forces 
polítiques, sense exclusió, qualsevol forma d'acord. 

Per tot això, demano a tots els partits polítics locals que pel bé d'Arenys 
de Mar, independentment de si han entrat o no a1 nou govern municipal, 
analitzin ei seu resultat electoral i actuïn. Alguns en major i d'altres en menor 
mesura. Arenys no necessita més del de sempre. Arenys necessita renovar-se, 
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i alguns partits polítics locals també ,  tant en el seu projecte com en algLi s 	4 
seus principals dirigents. 	

44p4,$ "ill'
4"r 

 

Per dignitat i per estimació a Arenys de Mar ja és hora de pensar en el 
poble i no en un mateix o en una mateixa. 

Durant aquestes últimes tres setmanes, des del VIA ens hem posat en 
contacte amb tots els partits polítics i hem tingut l'ocasió de parlar més d'una 
vegada amb alguns d'ells, però de manera extraoficial i per telèfon. 

Nosaltres vam transmetre als partits que han pactat l'acord de govern 
tripartit que el VIA se sentiria més a gust amb un pacte com el que avui es 
posarà de manifest envers un pacte nacionalista". No per qüestions de pàtria, 
sinó per qüestions de poble. I així és. No ens n'amaguem. 

No obstant això. lamentem que els integrants d'aquest pacte no hagin 
tingut la voluntat de fer-lo més fort i més ampli amb la possibilitat que el VIA 
pogués votar a favor de la investidura del candidat socialista, sense cap 
necessitat d'entrar o no entrar en el govern. De totes maneres, som conscients 
que un pacte té més dificultats com més parts hi intervinguin. 

Ens hauria agradat més parlar amb vostès oficialment abans del dia 
d'avui sobre el programa del govern tripartit, sobre punts estratègics, sobre el 
cartipàs municipal pactat i, per què no, sobre les possibilitats de col laboració 
del VIA amb aquest govern, si n'hi poden haver. Però malauradament no ha 
estat així. 

Únicament vàrem tenir una reunió d'última hora aquest dimecres passat 
amb el senyor Ramon Vinyes. que es va entrevistar amb nosaltres a títol 
personal però no pas en representació del nou govern. ni  tan sols en 
representació del seu partit tal com ens va manifestar. 

Senyors i senyores regidors del nou govern tripartit. Durant aquesta 
passada campanya electoral tots ens hem omplert la boca sobre la participació 
ciutadana. I els voldria fer una reflexió: la participació ciutadana comença amb 
la participació i la integració de totes les forces polítiques disposades a fer-ho, 
encara que no se les vulgui incorporar en un acord de govern. I això no s'ha fet. 

Volem pensar que les causes han estat la manca de temps per poder 
tancar el pacte de manera definitiva. I per això, també volem pensar que a 
partir de demà mateix, treballaran de manera diferent, obrint portes o tothom i 
no pas tancant -les. Aprenguin d'aquesta legislatura que acaba de finalitzar per 
no caure en el mateix error. 

I ens agradaria pensar que treballaran molt diferent respecte a fa ja dues 
t 	 legislatures, quan vostès van governar. No ens agradaria tornar a veure 
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regidories parcel làries, que funcionen segons el partit que les gestiona. Sinó 
que volem veure un sol projecte, transversalitat entre regidories, siguin del color 

	

que siguin i sobretot cohesió i un sol equip sòlid, i no tres equips per separat. I 	 It  

	

no s'obsessionin per la quota de poder que poden o han pogut aconseguir per 	 b 

	

mitjà d'aquest pacte polític a tres bandes, ja que l'avarícia trenca el sac i a 	 N 
Arenys últimament n'ha sobrat massa d'avarícia. 

	

Esperem que no s'hagin equivocat en la configuració del cartipàs 	 r 

	

municipal pensant més en les quotes de poder que pot aconseguir cada partit 	 11 
polític que no pas en la capacitat i dedicació de cada regidor per a poder 
gestionar políticament cada àrea. També esperem que cada regidor sigui 
conscient de la feina que assumirà i de si serà capaç de fer-ho bé, sobretot 
aquells que portaran més d'una àrea. 

No voldríem veure un alcalde que pinta poc i un partit que aglutina un 
major pes específic del govern en funció dels resultats electorals i no pas en 
funció de la capacitat de cada integrant de l'equip de govern. 

n 

	

Senyors del nou govern municipal. Si van en el camí de l'entesa, de la 	 it 

	

participació, de la comunicació i de la cordialitat, sense temes obscurs, trobaran 	 c 
la gent de Veins Independents d'Arenys de Mar. 

Ens hi trobaran per a tot allò que calgui. Per a tot allò que s'avingui amb 
el nostre programa electoral. I també per a tot allò que no hi sigui. I això és el 	 s 
que la gent ens està demanant a crits des de fa molts anys. 	 E 

C  
Hem d'aconseguir que la ciutadania ens vegi amb uns altres ulls. Hem 	 l' 

de fer d'aquesta legislatura que sigui el punt d'inflexió que permeti recuperar la 	 c 
confiança del ciutadà i donar-li no allò que es mereix, sinó allò a què té dret. 	 E 

C  
Per a nosaltres oposició no significa dir no a tot, ni crear crispació. sinó 

que oposició significa i serà fer una feina ferma i intensa de control al govern. 	 L 
Amb un control molt continuat, metòdic i exhaustiu del programa de govern 	 e 
tripartit i defensant les nostres propostes programàtiques. 	 n 

EI control d'un sol programa i no el programa que portava cadascun de 
vostès per separat. I no tinguin cap dubte que ho farem. L'estil ja l'hem dit. El 	 c 
tarannà que utilitzarem només dependrà de vostès.  

r 
I volem dir a aquelles persones que van confiar en nosaltres que no se'n 	 r 

penediran. Que el seu suport servirà de molt més del que es pensen. 

Veins Independents d'Arenys de Mar és en aquests moments l'única 
garantia de control del govern d'Arenys de Mar almenys fins que els altres dos 
partits que fins ara governaven se situïn i decideixin reencaminar el seu futur 
començant per endreçar la casa. Però això ja es veurà. 
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Senyor Ramon Vinyes. encara que no l'hem votat per a jac  ¿=/  ,  .  
investidura volem donar-li l'enhorabona per la seva elecció. I recordi 	molt  4.1.  
bé. Aprenguin dels errors del passat. D'aquesta i d'altres legislatures ant PïdREP  

No perdem quatre anys més.  

Així mateix també li demanem, senyor Vinyes, que faci d'alcalde no  

només a títol honorífic sinó com pensem que és capaç de fer-ne: amb plena  

llibertant i sense estar lligat de mans i peus.  

Faci-ho per Arenys.- Moltes gràcies.  

• La regidora Sra. Zaragoza, diu:  

Bon dia a tothom.  

Avui estem aquí com ara fa 4 anys per constituir el nou govern  
municipal. Un govern que durant els propers 4 anys ha de dur a terme amb  
il'lusió i ganes aquelles propostes electorals que ha promès durant la  

campanya electoral.  

Una vegada més sembla que la llista mes votada —CIU— es quedarà a  

l'oposició. La suma de 4 més 3, més 2, constituirà un govern que crec  

sincerament que no reflecteix ni de bon tros la voluntat popular. Francament,  

els que creiem en la política, els que estimem la política com a instrument per  

dur terme les expectatives ciutadanes, entenem el fenomen de l'absentisme i  

l'apatia dels ciutadans envers les eleccions, ja siguin municipals, autonòmiques  
o generals. Ahir es complien 30 anys de democràcia. Fa 30 anys tots obríem  

els ulls i les nostres expectatives en el futur, crèiem que la democràcia ens  

donaria l'eina per tots junts construir un futur millor. Avui, 30 anys després, els  

polítics hem creat el desencant a la ciutadania, per no escoltar-la, per decidir  

unilateralment allò que creiem que és millor per a tots, crec que ens  

equivoquem. Cal una reforma de la Llei Electoral, es cert, però també cal una  
mica mes de dignitat política. No respectar la voluntat popular passa factura.  

EI Partit Popular de Catalunya a Arenys hem estat sempre, el que  
col loquialment s'anomena "partit frontissa", però si alguna cosa tinc molt clara.  

és que sempre que hem estat al govern hem treballat incansablement per al  

nostre poble, hem treballat amb il fusió per millorar la qualitat de vida dels  

nostres convilatans.  

Aquesta legislatura que ara tanquem, crec que es una mostra del que  
estic dient, en cas contrari. sento no haver estat a l'altura de les circumstàncies.  

Si algú creu que el Partit Popular de Catalunya a Arenys de Mar, o jo mateixa,  

no hem fet la feina ben feta. demano disculpes. no ha estat per no prestar-hi  

interès, possiblement ha estat perquè no n'he sabut prou.  
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Vull fer una referència al fins fa uns moments encara alcalde, en 
Miquel Rubirola. per mi un gran alcalde. Tinc molt clar, que en Miquel, com la 
resta de l'Equip de Govern sortint, ha estat un treballador incansable i defensor 
acèrrim dels interessos de la Vila. Una persona afable, dinàmica, sensible, 
entenedora, tolerant i sobretot amiga. En Miquel ha esmerçat tots els seus 
esforços per tirar Arenys endavant. Possiblement, el gran error d'en Miquel i el 
meu propi ha estat el no saber transmetre a la ciutadania aquests esforços. En 
Miquel ha confiat en mi, ha confiat en el Partit Popular de Catalunya i jo li'n 
dono les gràcies públicament. Treballar amb ell ha estat un plaer i ho tornaria a 
fer. 

Al govern entrant dir-li que respecti aquells projectes ja iniciats i que 
treballi sempre amb la illusió que a tots ens ha envaït quan hem tingut 
l'oportunitat de fer-ho. La tasca no és fàcil, però amb la il lusió tot és possible. 

Aprofito aquest moment també per donar les gràcies als membres de 
la brigada municipal per ajudar-me a dur a terme els meus projectes, sense ells 
no hauria estat possible, i els demano disculpes per quan he estat intransigent. 

Dono les gràcies també a tots els treballadors de l'Ajuntament que 
m'han ajudat quan els he necessitat, i sobretot, dono les gràcies als ciutadans 
perquè dia a dia m'han aconsellat, m'han ajudat i fins hi tot m'han escridassat 
quan alguna cosa no l'he feta bé. Gràcies a tots plegats he après moltes coses 
i he pogut dur a terme la meva tasca. 

EI Partit Popular, a diferència d'ara fa 4 anys, avui no pot donar suport 
al nou govern constituent. per moltes raons, però sobretot, perquè no considera 
coherent deixar fora del govern la llista més votada; en tot cas, serà la 
ciutadania, no jo. qui faci la seva valoració del fet. Desitjo, però, pel bé 
d'Arenys, molta sort al govern entrant. Des de l'oposició, nosaltres, el Partit 
Popular de Catalunya, ens posem a la seva disposició, per treballar en el que 
ens necessitin. El  nostre tarannà ha estat sempre fer política constructiva que 
és l'única que serveix per tirar la vila endavant; ens posem doncs, com he dit, a 
la seva disposició. 

Moltes gràcies. 

• EI Regidor Sr. Ferran, diu: 

Alcalde, regidors i regidores. família, amics i amigues, bon dia a tots i 
totes. i també molt especialment a totes les persones que avui no han pogut 
acompanyar-nos atès l'aforament de la sala de plens i als arenyencs i 
arenyenques que ens escolten des de casa per Ràdio Arenys. 



Avui és un dia important i novament històric, perquè a més de cons  
se amb total normalitat el vuitè consistori municipal democràtic, s'ha 	odui 
una de les millors virtuts de la democràcia, que és aquella que  pAttivi 
l'alternativa. L'alternativa política i un canvi o el recanvi propiciat pel vot emès 
pels arenyencs i arenyenques que s'expressa d'aquesta manera. I aquest fet 
s'ha produit perquè les tres formacions polítiques d'esquerres d'Arenys de Mar: 
el Partit dels Socialistes. Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds, 
hem posat en comú els nostres idearis de progrés, de radicalitat democràtica i 
participativa, i de catalanisme integrador, al servei exclusiu dels arenyencs i 
arenyenques. 

Ho fem des de la voluntat comuna de construir un Arenys de Mar amb 
sentiment de comunitat, més habitable i democràtic, més sostenible, amb 
capacitat de projecció exterior. i amb voluntat i força per encarar els nous 
reptes del segle XXI. 

ICV va ser l'única força política que durant la campanya electoral va fer 
pública la seva voluntat d'aconseguir un pacte de govern entre les forces 
d'esquerres d'Arenys de Mar. Aquesta possibilitat va prendre força el 27 de 
maig, per l'augment de vots i de representació que va aconseguir ICV. 

Considerem que els resultats electorals indicaven una voluntat popular 
de canvi del govern municipal i, posteriorment, s'ha donat l'escenari polític per 
poder fer-ho. 

A ICV hi ha homes i dones que sabem molt bé què significa treballar per 
al poble i ens sentim reforçats pel reconeixement cap a les nostres propostes i 
la nostra candidatura. Entomem el repte i estem disposats a treballar de valent 
des del govern municipal. 

Sabem que és una tasca complicada i feixuga, i l'afrontem amb molt 
d'entusiasme. Entusiasme per part del regidor i la regidora que avui ocupem els 
escons d'ICV, de la resta de candidatura i de totes aquelles persones que ens 
han donat suport. 

Ens sentim plens d'il lusió. i alhora conscients de les responsabilitats que 
assumim. El  nostre compromís és el de treballar per un Arenys més i millor 
planificat, més habitable i democràtic, més sostenible, solidari i humà. 

Volem manifestar, públicament, el nostre compromís amb tot el poble. 
perquè amb la collaboració de tots plegats, puguem aconseguir la 
transformació del nostre municipi. Volem un ajuntament obert i proper, que 
sàpiga escoltar. I ens comprometem a treballar amb honestedat i transparència. 

La qualitat de vida no es redueix al fet de tenir uns nivells adquisitius 
raonables. sinó que hem de fer coincidir diversos factors d'interès col lectiu a 
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l'hora d'avaluar-la; un sistema educatiu millor, l'accés a un habitatge digne, el 
dret a un treball estable i ben remunerat, un nivell més gran de prestacions 
sanitàries, una ampliació de l'oferta cultural, una distribució equitativa entre 
homes i dones en la realització de tasques i l'accés als serveis, una menor 
contaminació, un catàleg de serveis més ampli i flexible per a persones amb 
dependències. 

c  
Volem remarcar que treballarem amb la resta de regidors i regidores de  

l'equip de govern. per aconseguir el compliment de les prioritats detallades al  

	

pacte de govern. I com diu el mateix acord, ho farem amb tota 	 c 

	

corresponsabilitat i amb el compromís de treballar de manera compartida, 	 r 
unitària i lleial. 	 c 

s 

	

Volem escoltar la gent i generar complicitats de tots els arenyencs i 	 a  
arenyenques envers la institució municipal i la nostra comunitat. I mantindrem  

	

el màxim respecte i voluntat de col laboració amb els partits que seran a 	 f. 
l'oposició. Un equip de govern intelligent ha de saber aprofitar les bones  
iniciatives que provinguin de la resta de forces polítiques.  

c 

	

Vull dir-vos en nom propi i en el de la meva companya de grup, que 	 c 
aquest moment no hauria estat possible sense el treball previ dels anteriors  
regidors d'ICV, sense el suport de les persones de la candidatura, el suport  
dels simpatitzants que han collaborat de manera il fusionada amb nosaltres i el  

	

suport de tots aquells electors i electores que han mostrat la seva confiança en 	 C 
la nostra candidatura i en el nostre programa.  

e 
Fèlix Cucurull, que tenim l'honor de poder comptar entre els regidors que 

ens han precedit, ens convidava al compromís de construir; "plegats", un poble; 
"sense fam de cap mena, sense mites, un país d'on no calgui la fugida". La 
pàtria i l'Arenys que somiava Fèlix Cucurull era aquell on poguéssim "sentir-nos 
plenament homes i dones entre els altres homes i dones" 

Aquest és el nostre compromís prioritari, i el nostre repte per tornar 
l'optimisme i la illusió als arenyencs i les arenyenques. 

En aquest acte especialment solemne, el regidor i la regidora d'ICV ens 	 e  
sentim feliços i il fusionats, alhora que serens i responsables. Avui assumim un 	 e  
gran compromís personal ,  alhora que un gran repte col lectiu. 	 e  

Finalitzo la meva intervenció. felicitant l'alcalde, Ramon Vinyes, per la 
seva elecció, i també la resta de companys i companyes que configurem el nou 
consistori. A tots i a totes, a tots vosaltres, a tots els arenyencs i arenyenques, 
acabo amb el crit que ens ha mobilitzat aquestes setmanes i que ens ha de 
guiar al llarg d'aquest mandat. SOM-HlHIH 

e  

• El Regidor Sr. Ponsarnau, diu: 

imnom 

tc  

^ 

E  

s 

e  
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En primer lloc, vull fer arribar la meva felicitació i enhorabona a l'alca 
tots els nous càrrecs electes. 

Ens trobem avui aquí en la constitució del consistori de la nostra vila 
amb els representants polítics sorgits de les eleccions municipals del passat 27 
de maig. 

Les primeres paraules voldríem que fossin un agraïment als arenyencs 
que vàreu donar la confiança al projecte d'Esquerra. Segurament que fruit dels 
resultats es podran fer diferents lectures i interpretacions. Nosaltres no som els 
qui hem de far aquesta anàlisi de les altres forces polítiques, cadascú farà la 
seva. Pel que fa a Esquerra, volem destacar la consolidació del nostre projecte 
a la nostra vila i el fet que els resultats obtinguts ens han col.locat en una 
posició per entrar en el govern i per donar-li la força de l'encàrrec per 
formalitzar-lo. 

Davant dels resultats es podrien visualitzar diferents escenaris de 
governabilitat. Fins i tot amb un ampli ventall de forces polítiques amb un pacte 
d'unitat o consens que finalment no ha prosperat. Des d'Esquerra s'ha optat per 
un pacte amb les forces polítiques d'esquerres. 

És evident que per a nosaltres és molt important amb qui iniciem aquest 
projecte, però molt més important és encara el "què" i sobretot el "com". 

- Amb "qui" emprenem aquest viatge carregat de responsabilitat, 
experiència i treball. 

- Amb un "què "  basat en els eixos programàtics del Pla de Mandat 2007-
2011 sota el paraigua de tres grans àrees: Serveis a les persones, Territori, 
sostenibilitat i promoció local, i Serveis generals i participació. 

- EI "com" reflectit en una manera de fer política propera a la gent, 
escoltant i posant les eines necessàries per fer de la política local un instrument 
àgil, dinàmic, viu i engrescador. 

És per això que volem aprofitar aquest dia per tornar a fer una reflexió 
profunda de la baixa participació dels ciutadans a les nostres conteses 
electorals. Hem de ser capaços de ser altaveu de la implicació, la complicitat i 
el treball des de la il lusió i de transmetre i impregnar aquesta il lusió als 
arenyencs. 

Els tres regidors d'Esquerra, en Jordi, en Marc i jo mateix, tenim clares 
aquesta anàlisi i reflexió, així com la metodologia de treball i el compromís per 
l'interès públic. 

Estem convençuts que l'opció de l'acord de govern que hem pres des de 
l'assemblea d'Esquerra és la més encertada ;  però també volem transmetre la 
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necessitat de l'acord i el màxim consens en aquells grans temes estratègics de  
la nostra vila amb tots els grups representats en aquest consistori.  

	

Aquesta complicitat ha de ser entre diferents actors. Tots ells bàsics per 	 tr  

	

avançar en tots els àmbits: la ciutadania, els grups polítics municipals (govern i 	 d ^ 

	

oposició) i les diferents administracions supramunicipals. Només si aconseguim 	 A  

	

tancar aquestes tres cares del triangle entre veins, representants polítics i 	 p 

	

administracions haurem aconseguit els objectius que ens hem marcat, tots, per 	 A  
millorar la qualitat de vida dels nostres veins. 	 E  

tE 
Aquest és el gran repte i la responsabilitat que hem tenim. 	 fc  

	

Els arenyencs estan esperant que donem resposta a les seves 	 n 

	

inquietuds, les seves preocupacions i les illusions de tots. No podem 	 P 

	

defraudar-los. Més que mai, hem estar a l'alçada. I que això es traslladi en una 	 d  

	

millor percepció de la política i que aquesta sigui, alhora, el reflex de la societat. 	 p 
c  

	

Fetes aquestes reflexions, permeteu que em prengui la llicència per fer 	 N 
un agraiment molt personal a persones que han compartit i comparteixen  
aquest ideari que acabo d'expressar en nom dels meus companys del Grup  
municipal.  

Moltes gràcies a en Quim Doy per la seva implicació, el seu  
assessorament i ,  sobretot, el seu "saber fer". Així com a tots els regidors i  

	

regidores, de tots els grups, sortints, de l'anterior mandat; als companys i 	 ii 

	

companyes de la secció local d'Esquerra, als homes i dones que han donat 	 c  

	

suport, com a independents, al projecte d'Esquerra. I, finalment, al suport de la 	 E  
família i amics, en aquells moments en què més els necessites. 	 c  

ti 
Per acabar voldria deixar constància en aquest acte d'avui del  

compromís ferm dels regidors d'esquerres, de la voluntat de treballar de valent  

	

per la nostra vila des del compromís de responsabilitat, així com de seguir 	 lli 

	

treballant pel nostre país per aconseguir, cada vegada més, més nivell 	 C  
d'autogovern i arribar a la plena sobirania de Catalunya.  

Moltes gràcies.  

• La regidor Sra. Estrada diu:  

p 
d 

p 
g 

Bon dia a tots i totes els que ens heu volgut acompanyar en el dia d'avui a la  
sala de plens de l'Ajuntament d'Arenys de Mar i a tots i totes aquells i aquelles  
que ens escolteu des de  radio  Arenys de Mar. 	 tE  
El  Partit dels i les socialistes d'Arenys de Mar, ens vàrem presentar a les 	 q 
eleccions municipals amb un objectiu molt clar: Tornar a Posar Arenys al Mapa. 	 d  
Per fer-ho, vam elaborar un programa ampli, agosarat i de futur, perquè volem  
que Arenys de Mar. torni a ser una vila referent i que doni els millors serveis als c  
i les arenyenques.  

p 
p 
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Vam dur a terme una campanya pròxima i basada exclusivament en les no tr- •̀  t^ 	0,0 

propostes, sense entrar en conflicte verbal amb cap altre força política, tot  4ò, 	̂t 

perquè creiem en un nou model de fer política, basat en el diàleg,  4ralrys  V  

transparència, la proximitat. la capacitat de pacte i on la veu de tots i cadascun 
dels arenyencs i les arenyenques compti. 
Aquest projecte i nou model de fer política, el lidera Ramon Vinyes, una 
persona honesta. intelligent, dialogant, propera i sobre tot il.lusionada amb 
Arenys de Mar i les seves possibilitats com a municipi. 
Els resultats electorals han mostrat que Arenys vol un canvi. Aquest nou 
tarannà dialogant, obert i transparent, ha fet possible que el PSC sense ser la 
força més votada, aglutini a les formacions polítiques d'esquerra per tenir una 
majoria sòlida que garantirà un govern estable al nostre municipi. 
Per tot això, el grup municipal socialista, hem votat, per al nostre candidat i cap 
de llista RAMON VINYES VILA que representa aquest nou model de fer 
política, que garanteix la governabilitat i l'estabilitat d'Arenys de Mar, i que 
constituirà el millor govern que ha tingut mai la nostra vila. 
Moltes gràcies. 

• El  Regidor Sr. Rubirola, diu: 

Benvolguts Convilatans, 

En nom del grup municipal de Convergència i Unió expressem, en primer  

Hoc,  la nostra gratitud a les 1966 dones i homes de la vila que ens han fet  
confiança. EI seu vot concreta la convicció que l'aplicació del nostre programa  

electoral és allò que més convé a Arenys de Mar. Aquesta gratitud nostra la  

dirigim també al centenar llarg de simpatitzats i militants que ens han ajudat a  

transmetre el nostre programa polític i el nostre missatge cívic i social.  

Un agrafment molt especial el trametem a les dones i homes de la nostra  

llista electoral, independents, i militants de Convergència Democràtica de  

Catalunya i d'Unió Democràtica de Catalunya.  

Expressem en segon lloc el nostre respecte envers els votants que a les  
passades eleccions del dia 27 de maig no varen escollir la nostra llista i van  

donar preferència a altres opcions polítiques. Aquest respecte va acompanyat  

per la consideració que tenim dels programes polítics que concreten els altres  

grups municipals.  

La mateixa nit del dia de les eleccions municipals vàrem establir contacte  

telefònic amb diverses formacions polítiques amb la voluntat de fer realitat allò  
que fa anys que diem i que vàrem reiterar al llarg de molts mesos abans del dia  

de les eleccions. Ens referim als nostres criteris de com s'hauria de constituir  

l'Ajuntament tenint en compte el bé de tots els arenyencs. Els nostres criteris,  

com vostès ja saben, es concreten en cinc punts:  
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Primer.- És imprescindible que la llista més votada, sigui quina sigui 
aquesta llista, formi part del govern municipal, i que aquesta llista tingui, si és 
possible, l'Alcaldia. 

Segon.- La llista més votada ha d'intentar formar govern amb el major 
nombre possible de formacions polítiques. u 

Tercer.- La llista més votada ha de començar parlant amb la segona 
llista més votada i, després, amb la tercera més votada i així successivament. 	 p 

Quart.- Hi ha d'haver a Arenys de Mar un sol programa d'actuació 
municipal resultat de les coincidències entre les propostes de la primera, la 	 d' 
segona, la tercera, la quarta, la cinquena força més votades i així 	 e: 
successivament. 	 p 

Cinquè.- Les Regidories s'haurien de determinar en funció de les 	 C 
capacitats, ideoneftats i bons resultats previsibles atenent les característiques i 	 a ,  
els valors personals de cadascun dels càrrecs electes. 	 rE 

Una Comissió negociadora de CiU va manifestar i proposar a una 	 d ■ 

Comissió negociadora del PSC aquests criteris de formació de govern 	 n. 
municipal el primer dia que va ser possible al PSC de fer la reunió, el dia 30 de 	 dl 
maig, atesa la dolorosa defunció del senyor Francesc Ferron i Raja, exregidor 	 ei 
d'aquest consistori per a qui va haver condol oficial i a qui avui recordem amb 	 sE 
gratitud i afecte. 

En aquesta primera i malauradament única i última reunió, el grup del 	 ei 
PSC va deixar clar que no formaria govern només amb CiU, i que, sotmetria a 	 d' 
la seva executiva la proposta de CiU d'un govern ampli format per CiU-PSC- 	 d  
ERC. EI nostre grup municipal va manifestar, a petició del PSC, que si IC-V 	 n 
canviava de parer i volia formar part d'un govern molt ampli, aquesta formació 	 Ie 
política tenia les po rtes obertes. Com  vostès saben IC-V no ha canviat mai el 	 g 
seu parer, consistent a no voler que CiU formi part del govern municipal, digui 	 p 
el que digui el programa electoral de CiU i siguin quines siguin les propostes 	 1 
que poden beneficiar al poble d'Arenys de Mar. Sigui quin sigui el nombre de 	 V 
regidores i regidors que pugui tenir CiU, per a IC-V la gent de CiU no pot estar 	 I( 
en el govern municipal i som gent admissible només per formar part de 	 g 
l'oposició política a l'Ajuntament d'Arenys de Mar. 	 a 

v 
Convergència i Unió, un cop rebutjada pel partit socialista la possibilitat 	 g 

de formar govern sócio-convergent, ja va indicar al PSC que en les converses 
que l'endemà mateix tindríem amb la Comissió negociadora d'ERC, reiteraríem 
la proposta preferent de formar un govern d'ampli abast CiU, PSC, ERC i que, 	 1 
com havien fet amb el PSC, oferiríem també un altre escenari de pacte amb 	 g 
ERC. I així ho vàrem concretar amb ERC, dient amb claredat que si fracassava 	 d 
el primer escenari CIU-PSC-ERC, podríem encetar-ne un altre de les següents 	 rE 
característiques, precisant tres coses: 	 s 
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Primer.- ERC podia tenir l'Alcaldia al llarg dels quatre anys 2007-  2g1  + , 
Segon.- S'aplicaria preferentment el programa d'ERC, que  coincideifs  V  

un 80% amb el de CiU.  

Tercer.- Els altres dos càrrecs electes escollirien les dues carteres de  

preferència a més de l'Alcaldia.  

Els dos escenaris que hem explicat, el primer i preferent de formació  

d'un govern ampli entre CiU, PSC i ERC i, si s'esqueia amb IC-V, i l'altre  

escenari el d'un govern nacionalista CiU-ERC, foren ratificats per unanimitat per  

part de l'Assemblea de CiU celebrada la primera setmana de les eleccions.  

Lamentem molt haver de dir que el PSC no ha volgut tenir cap reunió més amb  

CiU, ni tan sols hem rebut comunicació oficial de la seva decisió que concreta  

avui. Agraim al portaveu d'ERC que hagi comunicat oficialment a CiU els  
resultats d'algunes de les assemblees d'ERC a Arenys de Mar i lamentem que  

tampoc amb ERC hem pogut tenir cap altre reunió llevat de la primera el dia 31  

de maig. Ni amb el PSC ni amb ERC no hi ha hagut mai cap possibilitat de  

negociar res: prioritats, punts de vista, programes d'acció de govern, constitució  
del nou Ajuntament. Hem tingut coneixement de la decisió de formar govern  

entre PSC-ERC-ICV a través del Ràdio Arenys el passat dijous a dos quarts de  

set de la tarda.  

Després de les explicacions dels grups municipals que ens han precedit  

en la paraula en aquest Ple i de les votacions efectuades, vostès coneixen el  

desenllaç que ha portat a la formació de l'actual govern de l'Ajuntament  

d'Arenys de Mar. D'allò que han dit els portaveus d'ICV, d'ERG i del PSC hi ha  

molts aspectes en què no coincidim, però allò que és evident avui és que CiU,  
la força més votada amb 6 regidores i regidors, és a l'oposició, és fora del  

govern ,  tot i haver guanyat les eleccions. Aquest fet que acompleix allò que  

permet la Llei, planteja novament, com ja va passar el 1987 i idènticament el  

1999, i ara el 2007. aquest fet, dic, manifesta amb claredat que PSC-ERC i IC-
V no volen de cap manera que CiU estigui al govern municipal. A PSC-ERC-
ICV no els preocupa el més mínim tornar a deixar la llista més votada fora del  

govern municipal. També desestimen aprofitar l'impuls que beneficia a tots els  

arenyencs quan el programa i les propostes d'acció municipal de la llista més  

votada són aplicades amb coincidència amb altres forces polítiques des del nou  
govern.  

A Arenys de Mar. la llista més votada ha estat sempre CiU menys l'any  

1991, i CiU va respectar aquell any que la llista més votada pogués formar  

govern. A Arenys de Mar hi ha un front anti CiU que ,  a més té el suport actiu  
del partit nacionalista ERC, de manera que CiU només pot governar si es  

recolza en el PPC i pot sumar una majoria. Els qui fan que les coses siguin així  

són el PSC i ERC i també IC-V. CiU d'Arenys de Mar no pot fer més del que ha  
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fet des del 2005: hem pactat molts aspectes fonamentals de la vila des de fa 
tres anys i no se'ns pot demanar més diàleg ni més compromís amb PSC- i 
ERC. Que no es digui que aquest diàleg el vàrem emprendre obligats per la 
minoria política causada per un trànsfuga. La nostra voluntat de pacte ha estat 	 rE  
sempre real i es va mantenir un cop recuperada la majoria absoluta. Una 	 m 
voluntat de pacte que s'ha fet palesa en matèries fonamentals corn  urbanisme, 	 m 
recollida selectiva de brossa, inversions i pressupostos, etc... 	 m 

d(  
Per altra banda, i com vostès saben, a diferencia d'Arenys de Mar que 	 al 

sempre es produeix aquesta exclusió de CiU al govern, a molts altres municipis 	 a( 
de Catalunya i del Maresme hi ha acords CiU-PSC, CiU-ERC. CiU-IC-V, CiU- 	 e: 
PSC-ERC-IC-V i àdhuc amb presència del PPC. 	 s 

En aquesta cruïlla històrica per al nostre municipi, des de CiU volem 
deixar ben clar, a tall de resum, que no són els continguts dels programes 	 rE 
electorals, no són les ofertes d'Alcaldia i de Regidories, ni les preferències en 	 h  
l'acció de govern les que han deixat fora CiU del govern municipal. Si CiU no és 	 SE  

al govern municipal és perquè aprofitant la legalitat del fet, PSC, ERC i IC-V 	 ni 
aboquen a l'oposició a qui té per sigles Convergència i Unió, i a qui ha estat en 	 p; 
set ocasions reiteradament la llista més votada a Arenys de Mar. És fals i 	 p. 
impropi dir que el tripartit PSC-ERC-IC-V ha guanyat les eleccions a Arenys de 	 pi 
Mar. Qui ha guanyat una vegada més les eleccions a la vila és CiU i és ben 	 n• 
clar, també, que si els arenyencs haguessin volgut per majoria un canvi de 	 rc 
govern a l'Ajuntament. hauríem fet que CiU no fos la llista més votada. El poble 	 d 
d'Arenys de Mar no ha volgut un canvi de govern. És el PSC, ERC i ICV qui fan  
fora del govern a CiU. 	 d 

e 
Una vegada fet aquests aclariments imprescindibles, CiU manifesta que 

continuarà el servei de tots els arenyencs des de l'oposició, aportant iniciatives i 
criteris que considerem bons per al poble d'Arenys de Mar. 	 ci 

V 
No sabem si PSC-ERC-IC-V voldran prosseguir la política aplicada el 	 h 

1999-2003 quan formaven tres governs separats, cadascú pel seu compte, no 	 a 
coincidents en criteris ni prioritats. Desitgem tot el contrari; desitgem un govern 	 p 
fort, unit, que apliqui un sol programa i celebrem que allò que es va acordar el 	 e  
1999-2003 corn  fou el bescanvi de l'Alcaldia, ara 2 anys per a tu, ara 2 anys per 	 E 
a mi. no s'hagi repetit. Allò, però, que mai podrà capgirar-se a la vida local és 
que els Alcaldes senyors Santiago Fontbona, Joaquim Ponsarnau i ara Ramon 
Vinyes són Alcaldes que han acomplert plenament la legalitat vigent però que 
no han guanyat mai. de moment, cap elecció municipal. 

No sabem si aquest tripartit PSC, ERC, IC-V tornarà a posar en primer 
pla de la vida política la seva obsessió de fer oposició a l'oposició, és a dir, si 
revifarà l'esperit que el mantenia unit el 1999-2003 consistent a atribuir tots els 
desastres i els mals a CiU-PPC i posar-se ells les exemplars medalles quan 
així hom ho decidia. 

n 
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Posarem alguns exemples: 	 O,

eiç  

Ay 

A aquestes altures de la vida pública local i en el dia d'avui, quan sense  

raons de base i de pes es deixa fora del govern la llista més votada, no ens  
hauria de sorprendre que el govern PSC-ERC-IC-V justifiqui a partir d'ara les  

seves decisions a l'empara d'un eslògan demodée, però que és com un mantra:  
nosaltres. escriu IC-V i hi consenten PSC-ERC. nosaltres diuen. concretem un  

pacte de progrés de les forces d'esquerra i per tant, això és el que convé al  

poble d'Arenys de Mar. És a dir, si s'és d'esquerra s'és progressista i el  

progressisme permet encertar sempre allò que el poble d'Arenys de Mar  

necessita. Coneixem bé aquesta tautologia que temem que s'aplicarà com un  

rodet en temes com el nomenament del director de Ràdio Arenys o el defensor  

del ciutadà. Ens preguntem: els noms que ja tenen decidits i pactats PSC-ERC  

i IC-V, seran de progrés perquè són fruit d'una proposta dels governants  

d'esquerres i, per tant. no cal buscar el consens ni amb la societat civil ni amb  
els partits que hom diu que no són de progrés?  

Ens preguntem: tampoc no caldrà esperar al consens i a la participació  

ciutadana per prendre la decisió de trasllat de l'Ajuntament de la plaça de la  

Vila a l'edifici Xifré? No caldrà participació ciutadana ni consens polític perquè  

ho diuen el programes electorals dels grups d'esquerres i per tant, la veritat va  

a missa? a una missa laica, s'entén... Els grups municipals han rebut una  
primera anàlisi del Pla d'equipaments per a Arenys de Mar que s'hauria de tenir  

en compte abans de traslladar l'Ajuntament al Xifré. Ho farà el govern de PSC-
ERC-10-V?  

la Intervenció General de l'Ajuntament té a punt la distribuF4kgelt.,i7" 
romanent de l'any 2006. que ha de permetre. entre altres coses, pintar 601' 
mes d'agost l'edifici públic de l'escola Joan Maragall i ampliar l'escola bressol 
municipal a la Raureta. El govern PSC-ERC-ICV té l'opció de convocar un ple 
municipal aquest mateix mes de juny- nosaltres no vérem voler-ho fer el mes 
de maig en plena campanya electoral- i el nou govern pot aprovar aquestes i 
altres qüestions significatives i urgents. Pot fer aixõ. o bé pot no convocar 
aquest Ple i cmplir-se la boca dient que CiU ha fet moltes promeses que ara no 
es poden complir. No sabem si l'estimació a les coses d'Arenys de Mar 
s'imposarà o predominarà l'afany de crítica desaforada a CiU. 

També ens preguntem: esdevindran realitat de manera immediata els  
nomenaments de càrrecs, retribucions als polítics i nou organigrama de  
l'Ajuntament? Es tindrà en compte l'estudi de la Diputació de Barcelona que  

s'ha fet a mans a tots els grups municipals i que PSC-ERC-IC-V abans de les  

eleccions consideraven imprescindible per a prendre decisions? Hi haurà  

veritable consens polític i sobretot el tipus de participació ciutadana de què han  

fet bandera abans de les eleccions PSC. ERC, ICV, o bé com que els acords  

autoanomenats d'esquerres són per definició de progrés això ja és prou  

argument per prendre decisions polítiques?  
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Tot el poble d'Arenys de Mar sap que després de setmanes, mesos i 	 u  

	

anys de treball conjunt entre CiU. PSC, ERC i PPC s'ha elaborat un Pla 	 u  

	

General d'Urbanisme que planteja un model de creixement equilibrat per 	 C 

	

Arenys de Mar. EI nou Pla planteja noves àrees de desenvolupament urbà, 	 ir  
industrial i de serveis, ben comunicades entre si i amb la resta de la vila i dota  
al municipi de noves zones per a equipament i espais lliures, amb sòlids criteris  

	

de sostenibilitat mediambiental. Malauradament tothom sap que IC-V ha 	 n 

	

presentat al.legacions que responen a un altre model de creixement, més 	 h  

	

insatisfactori, incomplet i fragmentari. Què passarà ara amb el Pla General 	 a 

	

d'Urbanisme? Posem alguns exemples. Podrà l'escola bressol Maricel ampliar 	 c 

	

les seves instal.lacions tenint en compte les dificultats que planteja IC-V? Podrà 	 e 

	

l'Ajuntament adquirir l'edifici de Stella Maris, tal com es planteja ara, quan IC-V 	 c 

	

exigeix coses inviables? Quan i com podrem aprovar provisionalment el Pla 	 n 

	

General d'Urbanisme amb amplíssim consens com s'ha fet sota presidència de 	 q 
CiU en la fase inicial?  

	

En els múltiples debats que hem tingut durant la campanya electoral s'ha 	 v 

	

fet palesa la gran coincidència de criteris i propostes entre PSC-ERC i CiU. Els 	 p 

	

quadres sinòptics que hem elaborat de coincidències i les accions que podem 	 d  
emprendre junts serien molt fàcils de ser aplicades a la legislatura que avui  
comença, 2007-2011. Això no serà possible per l'obsessió de fer fora del  

	

govern a CiU. No hi ha cap raó que justifiqui que CiU no sigui al govern 	 c 

	

municipal com a guanyadora de les eleccions que és i havent fet ofertes de 	 l' 

	

programa i de Regidories i d'Alcaldia coincidents amb l'interès general que diu 	 n 
defensar PSC i ERC. 	 k 

F 

	

Nosaltres avui diem amb solemnitat que treballarem per al poble 	 r 

	

d'Arenys de Mar si PSC-ERC-ICV deixen la mínima escletxa per poder 	 t^ 

	

participar en les qüestions que afecten de manera sensible i transcendental el 	 11  

	

nostre poble. Reiterem a tots els arenyencs que nosaltres continuarem com 	 e  
sempre il-lusionats per fer d'Arenys de Mar una vila on valgui la pena de viure- 
hi, equilibrada, convivencial. justa i de qualitat.  

Moltes gràcies per la seva atenció. 	 J 
c  

• Finalment l'alcalde manifesta el que segueix:  
Distingits membres de la corporació, vilatans, vilatanes, amics i amigues,  

bon dia a tothom.  

Les meves primeres paraules vull que siguin d'agraïment. Agraïment als  

veins i veines d'Arenys de Mar que el passat 27 de maig van anar a votar a les  

eleccions municipals i també agraïment i felicitació als companys de consistori.  

C 
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El  dia de les eleccions, els vilatans ens van donar un crèdit,  e6q  

una durada fixada. 4 anys. Crèdit que es pot revalidar o no i que en el  64ps  és  

una de les grans lliçons de la democràcia. L'alternança també és  democ8.V1'  
Democràcia de la qual ahir commemoràvem els 30 anys al nostre país i avui  

inaugurem el vuitè mandat des de la recuperació dels ajuntaments democràtics.  

Els vilatans. en aquestes eleccions, també ens van donar un altre  
missatge i ens el van donar en forma d'abstenció. Les raons d'aquest fet les  

haurem d'estudiar molt i molt bé si no volem que aquesta democràcia de 30  

anys entri en seriosos problemes. M'atreveixo a indicar uns aspectes que crec  
cal tenir presents per a enfortir la democràcia: treballar, escoltar i explicar. Ens  

equivocaríem si penséssim que hem fet el més difícil i complicat... la feina forta  

comença avui mateix; ens equivocaríem si penséssim que sabem què és el  

millor per als veins però no els escoltéssim; ens equivocaríem si no sabéssim  

que també ens podem equivocar.  

Dit això vull. que quedi ben clar que és un orgull ser l'alcalde de la pròpia  

vila i de la dels teus fills, una vila que té un gran passat i que hem de maldar  
perquè tingui un gran futur. Dins aquest passat esplendorós no puc deixar  

d'esmentar, avui. dos grans prohoms arenyencs.  

Fa uns dies en una revista local va aparèixer la fotografia de tots els  

candidats a l'Alcaldia envoltant una cadira i un bastó. Aquest bastó,  

l'anomenada vara de l'alcalde, no era altre que el bastó del bisbe Pol. En el  
mànec del bastó hi ha escrit el lema del bisbe Pol: "M'he fet servent de tots", un  

bon lema per a un bisbe i un bon lema per a un alcalde. El bisbe Pol, en  

Francesc de Pol i Baralt, fou un arenyenc exemplar, la nostra Riera en porta el  

nom i entre d'altres fets remarcables a la nostra vila recordem que pagà la  

torreta que remata el campanar. Doncs bé, enmig d'unes grans festes, el 16 de  

juny de 1907, ara fa exactament 100 anys fou consagrat a Arenys de Mar, com  
a bisbe de Girona. El seu bastó, un dels seus bastons, és aquest que tenim a  
l'Ajuntament i que ens fou donat a la vila cap als anys vint del segle passat.  

Vull recordar també que en tal dia com avui de fa 98 anys va néixer  
Josep Maria Pons i Guri, arxiver emèrit de la nostra població. Tots dos van ser  

grans prohoms arenyencs, als quals la nostra vila té un deute de gratitud.  

I per a recordar i agrair, és el moment de tres arenyencs que han  
treballat en aquesta casa. en aquest Ajuntament. i que recentment han mort.  
Gent dideologia diversa però tots implicats en el futur d'Arenys, i em refereixo  

al Sr. Manel Calvo. al Sr. Francesc Ferron i al Sr. Marià Salmerón.  

I tot això ho dic per refermar que a Arenys tenim un passat del qual ens  
hem de sentir orgullosos. però l'accent que hi vol imprimir aquest Ajuntament  

és el de fer que nosaltres i els nostres descendents puguem tenir un futur del  
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qual la vila també es pugui sentir orgullosa. Si,  volem fer una aposta ferma pel 
futur. I això vol dir que volem: 

Un pobie obert als pobles del voltant i ben comunicat. 

Una vila pròspera i competitiva, capdavantera en la societat del 
coneixement, que treu profit dels grans actius de què disposa, com són el Port i 
la seva història. 

On recuperem la Riera i el mercat. 

Amb un Centre d'Assistència Primària ampliat i un nou espai per als 
joves . 
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Ara bé, un poble no són només infraestructures i equipaments, un poble 

són les persones que hi viuen i per això tenim una obsessió ferma pel futur, que 
va des dels joves. per tal que trobin oportunitats a Arenys, a la gent gran, per 
tal que sigui realitat una vida autònoma i digna. 

Fàcil no ho serà, tots els regidors tenen clar que cal treballar de valent, 
però si no ens proposem un objectiu ambiciós i assolible no aconseguirem mai 
el que volem. 

Tenim molts reptes que hem de superar. Abans Arenys era un petit barri 
mariner que va anar creixent per la Riera de Sobirans i ara ja hem passat 
aquesta vall. Com  deia Espriu: "El  poble s'estenia entre els dos turons, l'un 
gairebé pelat, amb garrofers, fonolls i atzavares. A l'altre, el cementiri, amb 
quatre rengles de xiprers". Però no només això, també la nostra gent ha canviat 
i avui en dia té orígens de per tot el món i caldrà saber treballar la integració, 
els drets i les responsabilitats. 

Tenim altres reptes importants com és el del finançament dels 
ajuntaments o l'oblit d'altres administracions a les quals els haurem de recordar 
que hi som i ho haurem de fer amb cordialitat però amb fermesa. 

No m'estenc més i esbosso el resum del que volem que Arenys 
aconsegueixi en aquest mandat: 

Una vila orgullosa de ser-ho, participativa i diversa 

Una vila amb un model econòmic i territorial sostenible 

Un vila de les persones ,  cohesionada, i amb drets i benestar per a 

m 
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Aquest govern del mandat vuitè des de la recuperació de la democ  

té clar des del primer dia que serà el govern de tot el poble, sense exclLio  

que s'ofereix a pactar els temes amb els representants de les forces  q614,no  
estan al govern. pactar amb totes. Com  diu Espriu: "El mirall de la verll  S .01. 

 

s'esmicolà a l'origen en fragments petitíssims i cada un dels trossos recull  

tanmateix una engruna d'autèntica llum". Treballarem doncs pel diàleg i el  

consens amb totes les forces del consistori i amb tots els vilatans per tal de fer  
d'Arenys una vila pròspera, competitiva i cohesionada. Un Arenys de qualitat  

pels que vivim i viurem a Arenys de Mar.  

Visca Arenys de Mar.- Visca Catalunya 

Tot seguit l'alcalde aixeca la sessió a les 13.10 h. Del que s'hi ha tractat  

estenc aquesta acta autoritzada, per mi, amb les signatures del president i la  

meva, el secretari. que en dono fe.  

ARENY DE MAR, 18 de juny de 2007 . 
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EL SECRETARI,  

DILIGÈN '  IA./ 	Per fer constar que l'acta transcrita que precedeix,  
corresponent a la sessió del Ple de data 16 de juny de 2007, s'ha estès sense  
esmenes ni esborraments, en els fulls núm. de timbre comunitari 500013-D  
envers a 500023 envers i núm. d'ordre 12 envers a 22 envers.  

EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT  
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