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Acta de la sessió extraordinària de Consti Yó  del  nou  
Ajuntament celebrada el 17 de juny de 1995.  

A la Casa de la Vila d'Arenys de Mar, a les dotze hores  
del dia 17 de juny de mil nou-cents noranta-cinc, van con-
córrer, sense prèvia citació, de conformitat amb els arti-
cles 195 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del  
Règim Electoral General, i el 37.1, del Reglament d'Organit-
zació, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, 

 

aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els  

segUents Regidors electes a les últimes eleccions locals  
convocades pel Reial Decret 489/1995, de 3 d'abril, En Mi-
quel Rubirola i Torrent, En Marià Pérez i Parera, En Manuel  
Calvo i Catà, En Benet Maimi i Pou, En Ramon Garriga i La-
tre, N'Agustí Puig i Català, Na Joana Asensio i Solaz, En  
Zenon Tomàs i Palomer, N'Ignasi Moreno Marcos, En Santiago  
Fontbona Arbós, N'Eduardo Zárate Cantera, En Francesc Ferron  
Raja, N'Antoni Pera Pi, En Joan Miquel Arabia Pons, en San-
tiago Herce Roca, En José Antonio Sánchez Zamorano i En Vi-
cenç Martí de la Cal, que constitueixen la totalitat dels  
que han d'integrar aquesta Corporació, amb l'objecte de  
celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de  
l'Ajuntament.  

El Sr. Alcalde en funcions declara oberta la sessió i  
el Sr. Secretari procedeix a cridar els regidors electes de  
major i de menor edad dels presents, per tal de formar la  

Mesa d'Edat, que serà presidida pel de major edat i de la 
 

qual serà Secretari el de la Corporació, segons estableix 
 

l'article 195-2, de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 15 de 
 

juny, i l'article 37-2, del Reglament d'Organització, Fun-
cionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, correspo-
nent la designació a En Francesc Ferron i Raja i a En Marià  
Pérez i Parera que passen a ocupar el lloc destinat a l'e-
fecte.  

Seguidament l'infrascrit Secretari, per Ordre del Sr.  
President, llegeix les disposicions aplicables a la consti-
tució dels nous Ajuntaments, entre elles les contingudes als 

 

articles 195 de la Llei Orgànica núm. 5/1985 i 37 del Regla-
ment d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les En-
titats locals.  

Tot seguit el Secretari llegeix els noms i els cognoms  
dels senyors regidors electes que assisteixen a la sessió, i 

 

els membres de la Mesa d'Edat procedeixen a comprovar les 
 

credencials presentades.  
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El Secretari informa que els candidats electes, de con-
formitat amb allò que disposa l'apartat 5 de l'article 75 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Rè-
gim Local, modificada en aquest punt per l'article 4 de la 
Llei 9/1991, de 22 de març, han formulat declaració sobre 
causes de possible incompatibilitat, sobre els seus béns i 
sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui pro-
porcionar 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, modificat per la Llei 
Orgànica 8/1991, de 13 de març, en el moment de la presa de 
possessió i per tal d'adquirir la plena condició del càrrec 
de Conseller, els candidats electes hauran de jurar o prome-
tre acatament a la Constitució, per això, el Sr. President 
de la Mesa d'Edat formularà a cadascú dels candidats elec-
tes, la segùent pregunta: 

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

Contesta 
Contesta 
Contesta 
Contesta 
Contesta 
Contesta 
Contesta 
Contesta 
Contesta 
Contesta 
Contesta 
Contesta 
Contesta 
Contesta 
Contesta 
Contesta 

SI prometo 
SI prometo 
SI prometo 
SI prometo 
SI juro 
SI prometo 
SI prometo 
SI prometo 
SI prometo 
SI prometo 
SI prometo 
SI prometo 
SI prometo 

En Miquel Rubirola i Torrent 
En Marià Pérez i Parera 
En Manuel Calvo i Catà 
En Benet Maimi i Pou 
En Ramon Garriga i Latre 
En Agustí Puig i Català 
Na Joana Asensio i Solaz 
En Zenon Tomàs i Palomer 
N' Ignasi Moreno Marcos 
En Santiago Fontbona Arbós 
N' Eduardo Zárate Cantera 
N' Antoni Pera Pi 
En Joan Miquel Arabia Pons 
En Santiago Herce Roca 	 SI juro 
En José Antonio Sánchez Zamorano SI juro 
En Vicenç Marti de la Cal 	per imperatiu 

legal SI prometo 

Tot seguit el membre de la Mesa d'edat Sr. Marià Pérez 
i Parera, formula la mateixa pregunta al Sr. President de la 
Mesa d'edat Sr. Francesc Ferron i Raja, que contesta SI ju- 
ro. 

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



En Miquel Rubirola i Torrent  
En Marià Pérez i Parera 	 CiU  
En Manuel Calvo i Catà 	 CiU  
En Benet Maimi i Pou 	 CiU  
En Ramon Garriga i Latre 	 CiU  
En Agustí Puig i Català 	 CiU  
Na Joana Asensio i Solaz 	 CiU  
En Zenon Tomàs i Palomer 	 CiU  
N' Ignasi Moreno Marcos 	 PSC-PSOE  
En Santiago Fontbona Arbós 	 PSC-PSOE  
N' Eduardo Zárate Cantera 	 PSC-PSOE  
En Francesc Ferron Raja 	 PSC-PSOE  
N' Antoni Pera Pi 	 PSC-PSOE  
En Joan Miquel Arabia Pons 	 PSC-PSOE  
En Santiago Herce Roca 	 PP  
En José Antonio Sánchez Zamorano 	 PP  
En Vicenç Martí de la Cal 	 IC-EV-CUP  

Inmediatament després de la constitució de la Corpora-
ció el Secretari que subscriu, per ordre del Sr. President,  
llegeix l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de  
juny, que estableix el procediment per a l'elecció d'Alcal- 
de.  

Es presenten com a candidats per a Alcalde els Regidors  
que seguidament s'indiquen, que són els que encapçalen les  
seves Llistes.  

CANDIDATS LLISTA 
ELECTORAL 

Vots obtinguts a 
les eleccions 

Miquel Rubirola i Torrent CiU 2.767 
Ignasi Moreno Marcos PSC-PSOE 2.163 
Santiago Herce Roca PP 695 
Vicenç Martí de la Cal IC-EU-CUP 517 

Efectuada la votació nominal pels Regidors, es produei-
xen els resultats segments:  

- Miquel Rubirola i Torrent obté 10 vots, emesos al seu  favor pels regidors segúents: Miquel Rubirola Torrent, Marià  
Pérez Parera, Manuel Calvo Catà, Benet Maimí Pou, Ramon Gar- 
riga Latre, Agustí Puig Català, Joana Asensio Solaz, Zenon  
Tomás Palomer, Santiago Herce Roca i José Antonio Sánchez 

 

Zamorano.  

- Ignasi Moreno Marcos obté 6 vots emesos al seu favor  pels regidors segments: Ignasi Moreno Marcos, Santiago Font-
bona Arbós, Eduardo Zárate Cantera, Francesc Ferron Raja,  
Antoni Pera Pi i Joan Miquel Arabia Pons.  
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- Santiago Herce Roca obté 0 vots. 

- Vicenç Martí de la Cal obté 1 vot emès al seu favor 
per ell mateix. 

Atès que el nombre de vots dels regidors és el de dis-
set, ha obtingut la majoria absoluta En Miquel Rubirola Tor-
rent, 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: 

En Miquel Rubirola i Torrent que encapçala la llista 
presentada per CiU. 

Tot seguit i de conformitat amb els articles 18 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 40, núme-
ro 2, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Ju-
rídic de les Entitats locals, el Sr. President de la Mesa 
d'Edat formula a En Miquel Rubirola i Torrent la segúent 
pregunta: 

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

Contesta En Miquel Rubirola i Torrent, SI prometo. 

A continuació el Sr. Alcalde concedeix la paraula als 
Regidors que encapçalen les respectives llistes, que mani-
festen el que segueix: 

El Regidor Sr. Martí de la Cal, diu: 

"Es difícil interpretar la voluntat d'un poble, conei-
xem el vot però no la intenció, tanmateix a la nostra vila 
ens sembla evident l'aposta pel canvi, canvi en totes les 
direccions, tant personal, com de partits, com de forma de 
comportament. 

Arenys va optar, majoritàriament, per una força que 
s'autodefinia com a nacionalista, que a hores d'ara ha de-
mostrat que no ho és tant. 

Arenys va optar majoritàriament per un govern de pro-
grés, que a hores d'ara no s'ha consolidat. 

Arenys va optar, en definitiva, per un cavi que a hores 
d'ara i després dels pactes no és gens evident. 
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Per tot això, els homes i les dones 4'ativa per  
Catalunya, els Verds i la Candidatura d'Unitat Popular no  

podíem atorgar el nostre vot de forma diferent a com ho hem  
fet.  

I no podíem fer-ho perquè entenem que governar és molt  

més que dir un sí incondicional a una persona, que governar  
no és només manar, no és simplement executar, és dialogar  
per tractar d'aconseguir acords útils per a tots, no sols  

per a una part, i vostès, en nom de no sabem quins fantas-
mes, no han sabut, no volem pensar que ho han volgut, ni tan  
sols encetar el diàleg.  

També a nosaltres com a bastants dels seus votants ens  
han defraudat.  

És evident que ens separen moltes coses, malgrat que  
durant tota la campanya ens repetissin incansablement com  
havien sabut fer un programa gairebé d'esquerres i com s'as-
semblava al nostre; doncs bé, ara apareixen totes les dife-
rències i aquestes no són únicament formals, ans al contra-
ri, són ideològiques.  

Potser no es moda però nosaltres no solament ho diem  
sinó que creiem allò que diem i ho portem fins a les darre-
res conseqüències i en un món dominat per tecnòcrates sense  
ideologia ens toca jugar, en consciència, el paper d'oposi-
ció.  

No pateixin! No farem l'oposició com la defineix la  
Gran Enciclopèdia Catalana: "Organització o organitzacions  

que lluiten contra els qui tenen el poder polític per acon-
seguir-lo per mitjans pacífics o violents".  

NO! Continuarem fent una oposició fidel i constructi-
va, nosaltres no aspirem al poder pel poder.  

Una oposició que alerti:  

Contra la despolitització dels Ajuntaments, confonent  
l'alcalde amb un gerent.  

Contra les decisions unilaterals, els personalismes mal  
entesos i el poder absolut.  

Contra qui vulgui convertir els regidors en taquígrafs  
de l'alcalde.  

Contra tot allò que ens allunyi d'un Arenys per a viu-
re-hi i viure-hi bé, en harmonia amb el medi.  
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Perqué som la garantia de l'oposició continuarem exi-
gint la participació ciutadana en totes les àrees, un crei-
xement harmònic de la nostra població i l'actuació des de 
l'ética, en el "convenciment revolucionari que no tot val 
per igual i que només hem d'escollit allò que és bo, no sim-
plement el que ens deixin escollir". 

I, malgrat la nova situació que vostés han creat, com 
sempre continuarem llençant ponts de diàleg i col.labora-
ció." 

El Regidor Sr. Herce manifesta que el vot emés pels Re-
gidors del P.P. ha estat partint de la base a considerar el 
millor per a l'interés públic d'Arenys de Mar. I que exis-
teix identitat d'idees, quant a l'acció municipal, amb CiU. 

El Regidor Sr. Moreno Marcos diu: 

"Srs., Sres, Companys, Companyes, benvolguts amics i 
amigues, 

Amb l'emoció que sento en aquest moment, vull agrair 
profundament la col.laboració que m'heu donat en aquesta 
etapa de 8 anys a l'Ajuntament, en qué he tingut l'honor i 
la satisfacció de governar. 

Aquesta etapa a l'Ajuntament ha estat un període apas-
sionant de la meva vida i recordaré especialment la col.la-
boració, l'acolliment i l'afecte de tantes persones (Admi-
nistració Central, Autonòmica, Local, Eclesiàstica, Judi-
cial, entitats, etc...) amb qui he tingut el privilegi de 
relacionar-me. 

Crec qie avui és el moment de reiterar el meu agrai- 
ment. 

Us encoratjo a prosseguir en el noble compromís de tre-
ballar per al nostre estimat poble, a treballar per la il.-
lusió d'una societat. 

A tots una bona abraçada, teniu el meu efecte i la meva 
col.laboració. 

El dia 28 de maig, els ciutadans van tenir una nova 
oportunitat d'escollir lliurement els homes i les dones que, 
durant 4 anys, assumiran la responsabilitat de governar el 
nostre poble. 

Els ciutadans i les ciutadanes han tornat a donar una 
mostra clara de maduresa política, fent de l'exercici del 
vot, un tret de la seva cultura democràtica. L'alta partici-
pació registrada en aquests comicis així ho manifesta, també 
ens diu que tenim una societat plural, diversificada i per 
tant molt difícil de reduir a un sol patró, a un sol esque-
ma, a una sola idea. 
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Els resultats han suposat un avantatge per a les op-
cions conservadores, però també confirmen l'important suport  
de molta gent, que torna a confiar en opcions de progrés,  
especialment en nosaltres, els socialistes, per a continuar  
representant-los, per a continuar treballant en la direcció  

del progrés i en defensa dels interessos de tots.  

Nosaltres, els socialistes, volem un país amb ajunta-
ments forts, amb capacitat de decisió, amb autoritat i amb  
els recursos necessaris.  

Volem un ajuntament, el nostre, que la gent se'l senti  
seu, necessari, útil, eficaç i pròxim. Aquesta voluntat,  
aquestes exigències no són un soscavament del poder de la  
Generalitat.  

Si volem ajuntaments forts és perquè volem que Catalu-
nya prosperi en el seu conjunt i perquè sabem que els nos-
tres veins esperen del seu ajuntament més serveis, mes aten-
cions, que de cap altre nivell d'administració.  

Per tant, nosaltres optem per la responsabilitat abans  
que per l'oportunisme i la crítica gratuita; farem una opo-
sició responsable, constructiva, seriosa, coherent i oberta  
a la gent.  

Explicarem les nostres raons al nostre poble i donarem  
compte de les nostres alternatives, sense demagògia, sense  

concessions i demostrarem, encara més, el nostre compromís  

cívic i moral amb la gent, demostrarem encara més, la nostra  
capacitat de ser fidels a una trajectòria de treball il.lu-
sionat i honest.  

Per tot això, ens comprometem a continuar essent con-
tundents en la lluita per l'eradicació de qualsevol mala  

pràctica política i a renunciar a la nostra acta de regidor,  
quan el conseller cregui que no pot continuar atorgant el  
seu suport al grup municipal pel qual ha estat elegit.  

Per nosaltres, aquesta nota etapa de govern conserva-
dor, s'ha de centrar en l'acord i en el compromís de parti-
cipació, de transparència, d'eficàcia i de ser els garants  
de més benestar social. Però, també amb aquesta nova etapa,  
ens toca fer una seriosa feina de control del nou govern mu-
nicipal. (La política local és un altre món).  

Acabo felicitant el nou equip de govern, especialment  
el nou Alcalde i mostrant, la meva -la nostra- gratitud per  

l'ajut, el suport donat per la gent a tots els partits polí-
tics, a tots els consellers electes, per continuar la bella  

feina de fer un poble de progrés i benestar, tolerant, de  
convivència i democràtic.  
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"Només la resignació ens podrà vèncer ". Tal com deia 
Willy Brandt. 

Nosaltres, els socialistes, continuarem treballant per 
la gent, amb entusiasme, amb il.lusió... Als ciutadans 
d'Arenys, moltes gràcies." 

El Sr. Alcalde diu: 

"Senyores i senyors, 

Els membres de la candidatura de Convergència i Unió, 
amb el suport dels dos regidors del Partit Popular, accedim 
avui al govern municipal per intentar portar a terme el nos-
tre programa, la nostra acció de govern, sobre la base dels 
criteris que varen merèixer la confiança majoritària dels 
electors. 

El nostre programa té, com és sabut, tres eixos bàsics: 

Primer: l'exigència d'administrar els afers públics amb 
un rigor extrem i una notable transparència. 

Segon: la integració de les diferents actuacions muni-
cipals en una visió de conjunt, de previsió a tots els ni-
vells, de màxima coordinació entre l'Ajuntament, els ciuta-
dans, les entitats locals i les administracions supramunici-
pals. 

Tercer: la participació ciutadana en els afers de la 
vila com a element imprescindible per a assolir allò que 
dóna sentit a una acció de govern i que no és altra cosa que 
servir la ciutadania. 

Sabem que no ens resultarà fàcil poder aplicar aquests 
tres eixos bàsics atesa la situació interna actual de l'A-
juntament mancada d'organització, de coordinació entre àrees 

i sense un esquema clar de funcions a desenvolupar i respon-
sabilitats a assumir. 

Coneixem, també, la dificultat de coordinar els diver-
sos estaments: el govern local, el Consell Comarcal, la Di-
putació, la Genealitat, l'Estat, és a dir, les administra-
cions supramunicipals, que massa sovint plantegen els seus 
objectius sense atendre les propostes raonables de l'àmbit 
municipal. 

Estem així mateix preparats per no caure fàcilment en 
el desànim quan s'esdevingui la no coincidència de criteris 
amb els grups municipals de l'oposició, amb les associacions 
local -les de caràcter cultural, educatiu, esportiu, comuni-
tari o religiós- o bé quan la discrepància es presenti de 
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manera directa amb la ciutadania no organi
,)

n esta- 
ments, ciutadania que pot plantejar peticions iè 3 imes però 
inassolibles per manca de recursos a la hisenda local o per 
altres dificultats. 

La nostra fortalesa es basarà en la modèstia, a saber 
defugir actituds prepotents característiques dels mals go-
vernants i a donar prioritat a les propostes creatives dels 
grups i de la ciutadania, aquelles que generen confiança i 
tenen visió de futur. Valorarem les persones amb disposició 
per fer coses positives ja que aquest és el principal capi-
tal que té la nostra vila. 

Tenim una agudíssima percepció de la dificultat que su-
posa tota acció de govern pel fet que, en democràcia la plu-
ralitat de valors fa impossible la coincidència de parers. 
Tota acció de govern suposa un encert per a uns i un desa-
cord per a d'altres. A més, no és possible saber amb exac-
titud quina és la decisió correcta quan l'acció de govern ha 
d'escollir entre dues i més opcions vàlides cadascuna però 
incompatibles entre si. 

A les portes de l'any 2000, Arenys de Mar té plantejat 
un repte fonamental: el de la seva identitat en un context 
de creixement i d'evolució accelerada dels costums. 

Les preguntes bàsiques són les que ja ens planteja la 
ciutadania: 

És possible un creixement de la vila que mantingui una 
qualitat urbanística? 

Serem inevitablement una ciutat residencial amb un gran 
desequilibri entre els llocs de treball a la vila i els 
llocs de feina que necessiten els residents? 

Quin és el nostre potencial econòmic en l'espai produc-
tiu del Maresme, de Catalunya i de la Unió Europea? 

Com mantindrem la nostra identitat d'arenyencs i com es 
determina aquesta identitat en un món caracteritzat per una 
gran mobilitat de persones i de béns i per xarxes telemàti-
ques de comunicació individuals interactives? 

És possible la comunitat i l'associació de l'individu 
amb el seu entorn espacial, urbà i de comunicació amb els 
altres, identificació que tots desitgem? 

En el nostre programa electoral vàrem expressar la con-
vicció que el futur és obert i que en bona part depèn de no-
saltres mateixos. Per guanyar aquest futur aplicarem mesures 
de govern molt concretes basades en la creativitat i el gust 
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pel treball ben fet, a partir d'una interpretació dels nos-
tre problemes concretada en el coneixement de les coses tal 
com són sense iniciar la consideració dels temes o questions 
a partir d'ideologies encotillades. 

El període 1995-1999 determinarà de manera decisiva 
quina és la visió positiva dels problemes i quina resta an-
clada en motlles rígids sense obertura a anàlisis complexes 
de la nostra realitat urbana, econòmica, social i política. 

Apostem per un canvi en la manera actual de fer les 
coses, canvi que exigeix no tenir por a explicar 
incansablement i amb transparència tots els afers que 
interessen a la ciutadania. 

Us plantegem un Ajuntament al vostre servei, obert als 
suggeriments dels ciutadans des de la consciència de la di-
ficultat pròpia del governar. 

Un oferim un nou estil basat en la claretat i la humi-
litat i us demanem també comprensió i ajut pel fet que  l a . 
nostra realitat s'esdevé en un món que per definició es un 
món canviant, amb poques certeses, moltes fantasies i escas-
ses energies per a abastar tot allò que com a ciutadans re-
clamem, sovint erròniament, als poders públics. 

Permeteu-me que m'empari en les paraules d'un gran pen-
sador, que a molts membres de la meva generació ens ha aju-
dat a transitar pels camins de la societat oberta, lluny del 
"capitalisme" o de la "societat de lliure mercat" i lluny, 
també, del socialisme no democràtic. 

Deia Karl Popper en la seva darrera visita a Madrid i 
poc temps abans de morir: 

"Hem de treballar per a eliminar mals concrets més que 
no pas tendir a realitzar el benestar en abstracte. 

No hem de pretendre establir la felicitat per mitjans 
polítics, més aviat hem de tendir a eliminar les desgràcies 
concretes. 

Detectem allò que considerem el mal més greu i tractem 
de convèncer la gent que és possible alliberar-se d'aquest 
mal, però no intentem assolir aquest objectiu des de les 
ideologies de la societat equilibrada i perfecta, des de la 
utopia de la societat racional". 

En el debat polític que tindrem obert des d'avui fins 
al maig de 1999, a la cloenda del segle XX i a les portes 
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del segle XXI, tant de bo que aquesta reflexio pugui aju-
dar-nos a tots plegats a plantejar millor les questions més  
punyents de la vila, com ara:  

- El creixement urbà i la necessària conservació del  
patrimoni artístic i arquitectónic.  

- El desenvolupament económic i la integració de la  
nostra gent en un entorn natural humà i agradable.  

- La superació, encara que sempre serà relativa, de les  
situacions de marginació dels que no tenen treball remune-
rat, de les persones grans que viuen soles sense recursos  
económics suficients o de les que pateixen disminucions i  
minva greu de la salut.  

Ben segur que a Arenys li caldrà l'esforç de tots ple-
gats, començant pels qui des d'avui hem adquirit una major  
responsabilitat.  

Moltres gràcies per la vostra atenció".  

Tot seguit el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 12 h.  
45 m. Del que s'hi ha tractat estenc aquesta acta, autorit-
zada, amb les signatures del President i la meva, el Secre-
tari, que en dono fe.  

ARENYS DE MAR, 22 de juny de 1995.  

L S CRETARI,  
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DILIGÈNCIA./ 	Per a fer constar chue l'acta transcrita  
que precedeix, corresponent a la sessio del Ple de data 17  
de juny de 1995, s'ha estès sense esmenes ni esborraments,  
en els fulls núm. de timbre comunitari 090073-A envers a  
090078-A envers i núm. d'ordre 22 envers a 27 envers.  
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