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Acta de Ia sessió especial de Constitució de l'Ajuntament. 

A la vila d'Arenys de Mar, a les 12 h del dia 14 de juny de 2003, van 
concórrer, prèvia citació, de conformitat amb els articles 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 374/2003. 
de 31 de març, el Sr. Miquel Rubirola i Torrent, el Sr. Benet Maimí i Pou, el Sr. 
Manuel Calvo Caté, el Sr. Lluís Blanchar i Ardèvol, la Sra. Joana Asensio 
Solaz, el Sr. Zenon Tomás Palomer, el Sr. Josep Antoni Burcet i Linares. El Sr. 
Estanislau García i Fors, el Sr. Santiago Fontbona Arbós, el Sr. Ramon M. 
Vinyes Vilà, la Sra. Maria Dolors Casellas Estrada, el Sr. Tomas Salazar Vela, 
el Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús, el Sr. Joaquim Doy i Gorina, el Sr. Jordi 
Pera i Pi, la Sra. Maria Rosa Zaragoza Juncá i el Sr. Vicenç Martí i de la Cal, 
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 Sr. Lluís 
Blanchar i Ardèvol i el secretari de la Corporació, Sr. Àngel 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. 

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

Contesta Sr. Benet Maimí i Pou Per imperatiu legal, SÍ prometo 
Contesta Sr. Manuel Calvo i Catà Per imperatiu legal, Si prometo 
Contesta Sr. Lluís Blanchar i Ardèvol Per imperatiu legal, SÍ prometo 
Contesta Sra. Joana Asensio i Solaz Per imperatiu legal, Si prometo 
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Contesta Sr. Zenón Tomàs i Palomer SÍ prometo 	 --4,4 

Contesta Sr. Josep Antoni Burcet i Linares SÍ prometo 
Contesta Sr. Estanislau García i Fors Per imperatiu legal, SÍ prometo 
Contesta Sr. Santiago Fontbona Arbós SÍ prometo 
Contesta Sr. Ramon Vinyes Vilà SÍ prometo 
Contesta Sra. M. Dolors Casellas Estrada Si  prometo 
Contesta Sr. Tomas Salazar Vela Si  prometo 
Contesta Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús Per imperatiu legal, SÍ prometo 
Contesta Sr. Joaquim Doy i Gorina Per imperatiu legal, SÍ prometo 
Contesta Sr. Jordi Pera 	i Pi Per imperatiu legal, SÍ prometo 
Contesta Sra. M. Rosa Zaragoza Juncà SÍ prometo 
Contesta Sr. Vicenç Martí i de la Cal Per imperatiu legal, SÍ prometo 

Tot seguit el membre de la Mesa d'edat Sr. Lluís Blanchar i Ardèvol,  
formula la mateixa pregunta al president de la Mesa d'edat Sr. Miquel Rubirola  
i Torrent, que contesta SÍ prometo.  

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

Sr. Miquel Rubirola i Torrent Convergència i Unió 
Sr. Benet Maimí i Pou Convergència i Unió 
Sr. Manuel Calvo i Catà Convergència i Unió 
Sr. Lluís Blanchar i Ardèvol Convergència i Unió 
Sra. Joana Asensio i Solaz Convergència i Unió 
Sr. Zenón Tomás i Palomer Convergència i Unió 
Sr. Josep Antoni Burcet i Linares Convergència i Unió 
Sr. Estanislau Garcia  i Fors Convergència i Unió 
Sr. Santiago Fontbona Arbós PSC- Progrés Municipal 
Sr. Ramon Vinyes Vilà PSC- Progrés Municipal 
Sra. M. Dolors Casellas Estrada PSC- Progrés Municipal 
Sr. Tomas Salazar Vela PSC- Progrés Municipal 
Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús ERC- Acord Municipal 
Sr. Joaquim Doy i Gorina ERC- Acord Municipal 
Sr. Jordi Pera i Pi ERC- Acord Municipal 
Sra. M. Rosa Zaragoza Juncà Partido Popular 
Sr. Vicenç Martí i de la Cal ICV-EA- Entesa del Progrés Municipal 

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 	obtinguts 
a les eleccions 

Miquel Rubirola i Torrent Convergència i Unió 2.632 
Santiago Fontbona Arbós PSC -Progrés Municipal 1.509 
Joaquim Ponsarnau Cardelús ERC - Acord Municipal 1.173 
M. Rosa Zaragoza Juncà Partido Popular 655 
Vicenç Ma rt í i de la Cal ICV- EA - Entesa pel Progrés 571 

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

— EI Sr. Miquel Rubirola i Torrent obté 9 vots, emesos al seu favor pels 
regidors següents: Sr. Miquel Rubirola i Torrent, Sr. Benet Maimí i Pou, Sr. 
Manuel Calvo i Catà, Sr. Lluís Blanchar i Ardèvol, Sra. Joana Asensio i Solaz, 
Sr. Zenón Tomàs i Palomer, Sr. Josep Antoni Burcet i Linares, Sr. Estanislau 
García i Fors i Sra. M. Rosa Zaragoza Juncà. 

— EI Sr. Santiago Fontbona i Arbós, obté 4 vots, emesos al seu favor 
pels regidors següents: Sr. Santiago Fontbona i Arbós, Sr. Ramon M. Vinyes 
Vilà, Sra. M. Dolors Casellas Estrada i Sr. Tomàs Salazar Vela. 

— EI Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús obté 3 vots, emesos al seu 
favor pels regidors següents: Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús, Sr. Joaquim 
Doy i Gorina i Sr. Jordi Pera i Pi. 

— EI Sr. Vicenç Martí i de la Cal obté 1 vot. Emès al seu favor pel 
regidor següent: Sr. Vicenç Martí i de la Cal. 

— La Sra. M. Rosa Zaragoza i Juncà, obté 0 vots. 

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

El  Sr. Miquel Rubirola i Torrent, que encapçala la llista presentada per 
Convergència i Unió. 

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 vocal de la Mesa d'edat 
formula al Sr. Miquel Rubirola i Torrent la següent pregunta: 
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"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?" 
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Contesta el Sr. Miquel Rubirola i Torrent, Si  prometo. 	 44,4. ivy  

A continuació l'alcalde concedeix la paraula als regidors que encapçalen 
les respectives llistes, que manifesten el que segueix: 

• 	El  Regidor Sr. Martí de la Cal, diu: 

Fa quatre anys en aquesta mateixa sala celebràvem el triomf de les 
forces de l'esquerra plural. Les causes d'aquell triomf, a part dels mèrits propis, 
cal buscar-les en la falta de suport que des de CiU i la dreta en general es va 
donar al que era el seu candidat. Quatre anys desprès CiU ha presentat un 
candidat que, malgrat haver fet una campanya que no passarà a la història 
com a model de pulcritud, ha sabut motivar l'electorat de la dreta nacionalista 
(tant la catalana com l'espanyola). Això ens obliga a pensar en aquella frase 
de Sèneca que diu: "Nulla sors longa est: dolor ac voluptas invicem cedunt; 
brevior voluptas". Cap sort no és perdurable; el dolor i el goig s'alternen, però 
el goig és més breu. 

Independentment d'això el que queda clar és que portem massa temps 
dividits entre el 9-8 i el 8-0 i això comença a ser un problema per al 
desenvolupament de la nostra Vila. En la legislatura que avui ha acabat s'han 
iniciat una sèrie de projectes (Pla General, Pla Especial del Port, Habitatge 
Social, Recuperació dels rials, passeigs marítims, etc.) que poden ajudar a fer 
el tomb que Arenys necessita. EI govern que avui es constitueix té a les seves 
mans continuar aquestes polítiques, que malgrat no haver nascut de les seves 
propostes, en alguns casos al contrari, poden fer avançar al nostre poble en 
una direcció de progrés. Nosaltres hem dit de forma reiterada que governi qui 
governi s'havia d'aconseguir el màxim de consens en aquests temes. 
Manifestem, doncs, la nostra voluntat de consens en aquells temes que 
considerem de màxim interès per el nostre poble. 

Per altra part vostès, CiU i PP, durant la campanya electoral han fet un 
seguit de promeses: baixada d'impostos, increment dels serveis, no augmentar 
el deute públic, incrementar les polítiques social i participatives, no creixement 
urbanístic, fer les rondes de llevant i ponent, governar per a tots, millorar l'estat 
de l'aigua... promeses que nosaltres els recordarem de forma continuada si no 
les porten a terme. 

Arenys, en aquests quatre últims anys, ha iniciat un seguit de canvis, 
que he comentat anteriorment, que no es poden aturar. Seria un error que 
entréssim en una dinàmica de fer-nos retrets que no conduirà a res més que a 
l'autoexcusa. Això no treu que es puguin denunciar, i canviar, aquelles coses 
que s'han fet malament. 

Actualment a l'Ajuntament hi ha representants de cinc grups amb 
experiència al govern i a l'oposició. Vostès seran a partir d'avui els 
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responsables d'utilitzar aquest cabal d'experiència en un sentit o en un altre. 
Els animem que governin aprofitant el bagatge i la riquesa que hi ha en aquest 
Ajuntament, tot fugint de caure en el mateix error en què hem caigut els darrers 
20 anys, de dividir el poble entre vencedors i vençuts. 

• La regidora Sra. M. Rosa Zaragoza Juncà diu: 

Els comicis del 25 de maig ens han dut aquí, com ara fa quatre anys, 
per constituir el que serà el nou consistori per quatre anys més. Ara fa quatre 
anys, juràrem el càrrec com a regidors la gran majoria dels que som aquí i 
escollíem el nou alcalde de la vila. Nosaltres, els llavors membres del Partit 
Popular — Santi Herce i jo mateixa—, ho fèiem per anar a l'oposició. 

Recordo aquell dia i suposo que vostès també, i estarem d'acord que 
va ser un dia molt tens. Tens, perquè la força política més votada, llavors amb 
sis regidors, CiU, se n'anava a l'oposició per culpa de l'anomenat "pacte 
d'esquerres", altrament dit "pacte de progrés". 

Des del Partit Popular ens quedava clar que la nostra tasca durant 
els quatre anys següents havia de ser d'oposició constructiva, i crec 
sincerament que així ho hem fet. Hem intentat durant quatre anys treballar per 
Arenys des de l'oposició —que no és gens fàcil— i menys quan qui governa 
prescindeix del teu esforç i col laboració. 

Ara les coses han canviat respecte de fa quatre anys. La ciutadania 
ha deixat ben clar —amb el seu vot— qui vol que sigui el seu alcalde durant 
aquests propers anys. Un regidor de la majoria absoluta. No hi ha dubte que el 
poble d'Arenys de Mar, està dient que vol que el seu alcalde sigui el fins fa un 
moment alcaidable de CiU, Miquel Rubirola. 

Des del Partit Popular creiem i estem totalment convençuts, que donar 
suport a la figura de Miquel Rubirola com a alcalde de la nostra vila és garantir 
el progrés a Arenys i per tant, perquè nosaltres també volem la prosperitat a la 
nostra vila, perquè nosaltres també volem que Arenys avanci amb força, és per 
això que ens hem apuntat al "carro" de la governabilitat que ens ha ofert CiU 

La possibilitat de treballar des del govern és per mi una gran 
satisfacció i em crea amb tots els arenyencs un compromís alhora que un 
contracte que espero i desitjo compartir amb tots aquells que estiguin 
disposats a treballar per fer de la nostra vila una vila millor. Aquesta és 
l'essència del nostre eslògan electoral "AMB TU DIA A DIA". Perquè a Arenys 
hem de sumar i no excloure ningú. 

Per acabar, voldria dir, a títol de reflexió per a alguns, que el Partit 
Popular d'Arenys de Mar i jo mateixa, ens hem sentit molt dolguts durant 
aquests darrers dies, per l'actitud de certes forces polítiques locals. 
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altre. 
aquest 
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■ 
La política local, és o almenys hauria de ser això, política local, 

 a‘S contingut propi, amb un objectiu propi: ARENYS DE MAR. 

És trist que hi hagi qui pensi més en clau autonòmica que local quan 
es tracta de tancar pactes. 

Es trist i dol, sentir que és vol pactar amb tothom menys amb el Partit 
anys, 	 Popular quan es parla en clau local, perquè el que s'està dient, en definitiva, 

quatre 	 és que es vol pactar amb tothom menys amb mi. I això dol. I dol encara més. 
aquí i 	 quan qui ho diu ha estat governant durant anys amb el Partit Popular i ho ha 
Partit , fet còmodament. I també dol, quan qui ho diu. durant els primers anys de la 

legislatura que tanquem, afirmava públicament en més d'una ocasió, que el 
Partit Popular d'Arenys de Mar, estava treballant i col. laborant amb el govern 
des de l'oposició. Doncs bé, aquells que llavors afirmaven i reconeixien el 
tarannà del Partit Popular d'Arenys com a positiu, aquells dic, manifesten 
públicament avui, que NO PACTARIEN MAI AMB EL PARTIT POPULAR i en 
canvi sí amb CiU, a qui han criticat i menyspreat durant aquests darrers quatre 
anys. 
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Sincerament, crec que posicions com aquestes, a nivell local, postures 
excloents, ratllen el punt fins i tot de ser antidemocràtiques i , sobretot, son 
posicions falses i políticament interessades. La política local, discutida i 
encaminada a un resultat autonòmic, té com a resultat la no credibilitat per part 
del ciutadà. Demostra la qualitat política d'alguns, qualitat que no seré jo, si no 
el mateix ciutadà qui la jutgi. 

He volgut parlar d'aquest tema, perquè crec que ho he de fer, ja no en 
nom propi, sinó també en nom de tots aquells arenyencs i arenyenques que 
van confiar el seu vot al Partit Popular —655 persones— i a quatre vots d'obtenir 
dos regidors, seguim sent la quarta força política a Arenys i per tant això es 
significatiu i suficient per no adoptar, com s'ha fet, polítiques excloents. A tots 
ells, a aquestes 655 persones, moltes gràcies per confiar en el Partit Popular. 

Dit això, tan sols em manca donar les gràcies a CiU per confiar en 
nosaltres, per no excloure sinó incloure dins de la governabilitat el Partit 
Popular i gràcies també per respectar en les negociacions aquells aspectes 
rellevants del nostre programa electoral i que són el nostre compromís amb 
aquells que han confiat el seu vot al Partit Popular, i per finalitzar i ja acabo, dir 
que hi ha molta feina a fer, que cal treballar força tots plegats —no tan sols els 
polítics sinó també els ciutadans d'Arenys— i que, des del Partit Popular, ens 
ho prenem amb molta illusió i molta energia, alhora que amb molta 
responsabilitat, perquè el que importa, en definitiva, és Arenys. I, per Arenys, 
el que faci falta. 

Res més i moltes gràcies. 
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• EI regidor Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús diu:  

Voldríem, en primer lloc, en aquest Ple de constitució del nou  
Ajuntament, fer arribar el nostre agraïment a tots aquells arenyencs i  
arenyenques que el passat 25 de maig van donar-nos la confiança i que van  

creure i creuen en el projecte d'ERC.  

Volem donar les gràcies a aquelles persones que, exercint el seu dret  

democràtic d'elegir els nostres representants a l'Ajuntament, van votar al  

conjunt d'homes i dones que integrem aquest projecte de poble, Arenys de  
Mar, i de país, Catalunya.  

Des d'aquí els volem traslladar el compromís que administrarem aquest  

suport i aquesta responsabilitat amb la nostra veu i el nostre fer, com ho hem  

fet en aquests quatre anys de govern, i a partir d'ara, com ho seguirem fent  

des de l'oposició.  

Fruit dels resultats d'aquestes eleccions s'ha produit la composició  

actual, i fruit de les negociacions postelectorals ha sorgit el del Consistori que  

avui s'estrena, format per CiU i PP.  

Volem deixar ben clar per part d'ERC el reconeixement i la legitimat  

d'aquest pacte.  

També hem de dir que ens hauria agradat una altra possible  

combinació, encapçalada per CiU, a l'hora de tirar endavant l'estabilitat d'un  

govern preparat per administrar totes aquelles qüestions que afecten la nostra  

Vila.  

No ha estat així, però insistim que és un pacte lícit, legítim i possible.  
Tant de bo ens hagués estat reconegut, amb aquests mateixos termes i per  
part d'algú, el pacte de govern de les tres forces polítiques que hem estat  

governant aquests darrers quatre anys. La mateixa legitimat d'acords que  

s'estan produint, en aquest mateix moment en diferents llocs de la comarca,  

com per exemple la població veina de Pineda, on CiU governarà amb PSC i  

ERC fent un front municipal i nacional, deixant el PP a l'oposició. Per tant, el  

d'Arenys és un acord que entenem, acatem i reconeixem, però que.  
evidentment, no compartim.  

En aquesta intervenció d'avui voldríem des d'ERC fer una sèrie de  

reflexions. I voldríem fer-ho des d'una posició serena i responsable, sense  

desqualificacions ni atacs personals com es van fer avui fa justament quatre  
anys, en aquesta mateixa sala pel portaveu de CiU i que, segurament, moltes  
persones avui aquí presents o des de casa, recordaran.  

Aquest no és el nostre estil ni la nostra manera de fer.  
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Volem fer aquestes consideracions en veu alta, des del respecte 
l'elegància, però, a la vegada, dient les coses com són i com les pensem. 
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Després del 25 de maig s'obria les portes a diverses possibilitats 
d'acords entre els diferents partits amb representació municipal. A messura 
que anaven avançant els dies vam poder anar detectant i comprovant la 
prioritat per part de la força amb més representació de pactar amb el PP. 

Quan es produeix una clara prioritat i si em permeten, "preferència" per 
una opció, automàticament i en parallel es produeix una sensació, per les 
altres forces polítiques excloses d'aquesta prioritat, de no ser tingudes en 
compte o, el que és el mateix, de no comptar per a res. 

Creiem que avui no és el moment d'analitzar els motius d'aquest 
acostament entre les dues forces nacionalment oposades i municipalment 
contradictòries. Ni de valorar el menyspreu que ha patit ERC en aquest procés. 

Nosaltres vam deixar clar el nostre posicionament a la primera, i única 
trobada, que ens ha estat possible realitzar amb CiU. Vam dir: l'Alcaldia 
evidentment és per a CiU, nosaltres no entrarem en un govern amb el PP i el 
que realment ens preocupa és el model de poble i els temes iniciats i de futur 
que afecten els interessos del conjunt dels ciutadans. 

Qui tenia la responsabilitat i, per tant, li tocava moure fitxa cap una 
preferència o cap altres possibilitats, davant dels resultats, és la llista amb més 
representació. 

Qui ha prioritzat el pacte amb el PP i qui ha exclòs ERC ha estat CiU. 

La part, per nosaltres importantíssima, del model de poble i dels 
projectes de futur ja no vam poder entrar a discutir -ho. 

A partir d'avui els tres regidors d'ERG, en Joaquim Doy. en Jordi Pera i 
jo mateix, aportarem tot allò que faci falta per treballar per Arenys i la seva 
gent des de l'oposició. 

I ho farem des del positivisme i la responsabilitat. 

Farem una oposició de control, però a la vegada aportarem el nostre 
treball i experiència si així ens ho demanen des del govern. 

Farem una oposició mirant amb ulls d'arenyencs i amb ulls de catalans. 

Ens posem a la disposició del nou alcalde, a qui volem felicitar en el nou 
càrrec, per oferir la collaboració i, si cal, el suport en totes aquelles qüestions 
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importants i decisives per la nostra vila i que requereixen el màxim consens 
possible. 

Vetllarem, també, per aquells temes iniciats en aquesta passada 
legislatura i que hem administrat amb els companys del PSC i IC-V. 

Temes clau, importants pels propers anys, com l'escola pública de 
primària al Bareu, l'escola bressol municipal, el Pla General, el Pla Especial 
del Port, la Torre dels Encantats, el Teatre Principal, l'ús del Xifré, el 
desenvolupament de l'Auditoria Ambiental... tots requereixen un esforç de 
tothom a l'hora de desenvolupar-los. 

Aquest és l'objectiu que ens hem marcat i és el compromís que hem 
agafat amb tots aquells veins que ens han donat la seva confiança. 

Voldríem, precisament, que aquests veins i tots aquells que vulguin 
participar d'aquest futur, utilitzin els mecanismes de participació, d'informació i 
d'implicació per treballar plegats pel disseny d'aquest present i futur d'Arenys 
de Mar. 

Per acabar, voldríem fer una crida a totes aquelles persones que ens 
estiguin escoltant, que descontentes i decebudes pel pacte PP—CiU vulguin 
treballar per un altre model. 

Des d'aquí els convidem a participar en el projecte de poble i de país 

que defensa ERC. 

Des de la identitat i des del sentiment de catalanitat, des del sentiment 

de pertinença a un poble i a un país. 

Gràcies a tothom, i el nostre desig és que en els propers anys hi sortim 
guanyant tots, el conjunt de vilatans i vilatanes d'Arenys de Mar. 

• EI regidor Sr. Santiago Fontbona i Arbós diu : 

Senyor alcalde, regidores, regidors, convilatans i convilatanes, 
assistents al Ple, i els qui ens escolteu per Ràdio Arenys, bon dia a tothom. 

Avui procedim a encetar una nova legislatura amb un nou Ajuntament 
fruit dels resultats electorals del passat 25 de maig. EI primer que vull 
manifestar des del Partit dels Socialistes de Catalunya és la felicitació al nou 
alcalde i la felicitació a tots els regidors i regidores que formen el nou 
consistori. Els ciutadans han dipositat en cada un de nosaltres i en cada una 
de les nostres propostes la seva confiança per tal de fer avançar Arenys de 
Mar cap un futur millor. 
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Aquest és, doncs, per nosaltres, els socialistes, el repte més importat,  
treballar amb honestedat per tirar endavant el nostre programa. Aprofito taml 	4"' 
aquest torn de paraula per agrair el treball de tots els regidors que  durantes  9- 
aquests quatre anys han representat el poble i que no repetiran aquesta  

propera legislatura. Tots ells mereixen des del Partit dels Socialistes de  

Catalunya la màxima consideració. Igualment vull agrair l'extraordinari treball  

que han fet els treballadors d'aquest Ajuntament durant aquest mandat. Sovint  

s'identifica l'Ajuntament únicament amb el càrrecs electes sense tenir en  

compte que la veritable ànima del funcionament són els treballadors de la  
casa. A tots ells moltes gràcies i encoratjar-los a treballar com fins ara i que  

sàpiguen que contaran en aquesta legislatura amb tota la confiança i suport  
del grup municipal socialista.  

Els resultats electorals han situat el Partit dels Socialistes de Catalunya  

com a segona força política al consistori d'Arenys de Mar i la voluntat de  
pactes de la força guanyadora Convergència i Unió ens ha portat a treballar  
per Arenys des de l'oposició. El  pacte que avui s'ha visualitzat entre  
Convergència i el Partit Popular és un acord legítim que nosaltres no discutim  
però que no compartim. Aquests darrers quatre anys el Partit dels Socialistes  

de Catalunya hem treballat des del govern i ho hem fet amb honestedat i  

transparència. La mateixa honestedat i transparència que hi posarem aquests  
propers quatre anys. La mateixa honestedat i transparència que farem servir a  

l'hora del traspàs d'informació. Hem deixat els calaixos plens amb tota la  

informació que hem generat en aquesta legislatura i estem disposats a fer un  

traspàs lleial, ampli, i ,  per descomptat, pensant en el bé d'Arenys de Mar.  

Sens dubte, treballar des de l'oposició no és el camí més fàcil, però és  

un camí que per a nosaltres serà un repte, per tal de demostrar la nostra ferma  

voluntat per treballar per un Arenys obert i de progrés.  

Els socialistes vam firmar amb Arenys de Mar un contracte, un contracte  

per escrit, un contracte que estem disposats a complir, aquest contracte és el  

nostre programa electoral.  

Els ciutadans esperen honestedat dels càrrecs electes, i en política, ser  

honest és dir la veritat i complir allò que promets.  

Per tant des de l'oposició farem totes les propostes necessàries per a  

desenvolupar el nostre programa electoral, donarem suport al govern  
municipal en tot allò que estigui en la línia de les nostres propostes i ens  
oposarem amb fermesa i denunciarem públicament tot allò que no contribueixi  

a fer un Arenys millor.  

A hores d'ara són molts els projectes endegats i per al bon acabament  

dels quals i són moltes les nostres propostes electorals per a aquests quatre  

anys que vénen.  
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L'Arenys que volem passa per projectes diversos, com l'escola bressol, 
el transport públic, el Teatre Principal, el Xifré i el seu entorn, l'ampliació de la 
biblioteca, una nova escola i les previsions per a un nou institut; per l'ampliació 
i millora del Joan Maragall, per continuar la millora de carrers i dels rials, per la 
Torre dels Encantats, per l'hotel i pels aparcaments al Xifré, pel mercat 
municipal i el comerç, per l'habitatge social, per la millora de les instal.lacions 
esportives i per moltes més coses que hem proposat. Però sobretot, per les 
persones. Això vol dir, participació ciutadana, el defensor del ciutadà, el 
regidor de veinat, els pressupostos participatius, la policia de barri, les 
polítiques de benestar social per als qui tenen més problemes, passa també 
per la creació de la Regidoria de la Dona i per fer un Ajuntament obert als 
joves i que doni suport a la gent gran, i sobretot passa per la proximitat dels 
càrrecs electes als ciutadans. 

Apostarem, doncs, per un Ajuntament obert i proper, amb bona entesa 
amb els veins i les administracions supramunicipals. La Generalitat i el Govern 
central deuen a aquest poble moltes coses: la circumval lació, la connexió amb 
Arenys de Munt, la substitució de les canonades d'aigua, el desviament de les 
clavegueres d'Arenys de Munt. l'acabament de la Riera, la part de cobertura 
que falta, la canalització de carrers i rials, la depuradora, els passeigs 
marítims, un pla especial del port digne, una escola nova de qualitat... 

Aquesta és la nostra opció d'oposició: treballar per aconseguir aquestes 
propostes entre d'altres, la majoria de les quals ja estan encaminades. 

Els quatre electes del Partit dels Socialistes de Catalunya juntament 
amb tot l'equip de gent que es va comprometre aquestes eleccions, ens posem 
a disposició de tots els convilatans i convilatanes per treballar des de 
l'honestedat, és a dir, treballar des de demà mateix per complir el nostre 
programa, pensat, discutit i treballat amb un únic objectiu un veritable Arenys 
de Mar millor. Visca Arenys de Mar! 

• El  regidor Sr. Benet Maimí Pou diu: 

En nom del grup municipal de Convergència i Unió expresso, en primer 
Hoc,  el nostre respecte envers els votants que a les passades eleccions del dia 
25 de maig, no varen escollir la nostra llista i el nostre programa, donant 
preferència a altres opcions polítiques. Aquest respecte va acompanyat per la 
consideració que tenim pels programes polítics i per les persones que els 
concreten i que avui comparteixen consistori municipal amb nosaltres. 

Expressem, en segon lloc, la nostra gratitud a les 2.632 dones i homes 
de la vila, quasi un 40 % dels vots emesos, que ens han fet confiança i als 
quals representem en aquest consistori. La nostra gratitud es dirigeix també al 
centenar llarg de simpatitzants i militants que ens han ajudat a transmetre el 
nostre programa polític i el nostre missatge cívic i social i a la resta dels 
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membres de la nostra llista electoral, independents, militants de Convergència 	 34  
militants d'Unió. 	 .r4'AVYs 9^ 

Al llarg de la primera setmana després de les eleccions, un comitè  
negociador de CiU va plantejar als altres grups polítics, tres qüestions  
bàsiques, prèvies a la discussió sobre la futura constitució del govern i el  

cartipàs corresponent. Aquestes qüestions foren :  

1 a. Es vol formar govern amb CiU?  
2a. És concedeix a CiU l'Alcaldia per a quatre anys, o bé això pot ser  

tema de discussió?  
i 3a. Podem formar un govern municipal amb la més àmplia  

representació política possible?  

A aquestes tres qüestions, el Partit Popular va contestar afirmativament  

a les tres; els partits PSC i ERC varen manifestar que no formarien mai govern  
amb la presencia del Partit Popular, i el partit IC-V va recomanar la constitució  

d'un govern en minoria de CiU, indicant que no bloquejaria els acords  

necessaris per a governar ni fomentaria el 4 contra 1; és a dir, tots els partits  

polítics contra CiU .  

L'Assemblea de militants de la Federació de CiU, reunida el dimarts dia  

3 de juny, va comminar-nos, als negociadors de CiU, a no iniciar la legislatura  
en minoria numèrica ja que CiU té l'obligació, amb 8 regidors i un 40% dels  

vots, d'aplicar el seu programa de govern en benefici de la majoria dels  

votants, sense quedar bloquejat el govern en permanents negociacions.  

EI segon acord de l'Assemblea fou el de no excloure del govern  
municipal a la regidora del Partit Popular senyora Rosa Zaragoza.  
L'Assemblea va constatar dos fets:  

1. La relació de CiU amb els regidors del Partit Popular els anys  

1995-1999 no va comportar cap obstacle als aspectes bàsics de catalanitat  

com ara la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, l'Onze de Setembre,  

el nomenament de fills predilectes a persones de marcat caràcter nacionalista i  

independentista o el suport a les jornades del Moviment Arenyenc per  
l'Autodeterminació. En aquesta legislatura 1999-2003 la regidora i el regidor  

del Partit Popular, es varen manifestar amb claredat contra la guerra a l'Iraq.  

En conseqüència, CiU no veu cap raó inicial ni per raons de catalanitat, ni de  

defensa dels interessos de la vila, per excloure al Partit Popular del govern  

municipal.  

2. La segona consideració de l'Assemblea de CiU del dimarts dia 3  

va fer referència al profund desacord que tenim respecte a una línia de divisió  

que s'ha pretès instal.lar a la vila aquests darrers quatre anys establint un  
autonomenat bloc d'esquerres contra les suposades dretes i l'exclusió i la  
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marginació de CiU en moltes ocasions significatives a la vida local fent d'això 
una norma de conducta. Avui, en les intervencions dels grups socialista i 
esquerra republicana n'hem tingut una mostra més, d'això que la nostra 
assemblea de militants de CiU desaprova amb fermesa. 

EI plantejament de PSC i ERC d'autoexcloure's del govern local per la 
presència de la regidora senyora Rosa Zaragoza dóna la clau del resultat final 
i explica el perquè el govern municipal es constitueix avui de la manera que les 
votacions a l'Alcaldia han concretat. 

Mereix comentari a part i consideració especial la posició d'IC-V, que no 
és el govern, no pas per la presencia del PP, com ja ha aclarit el portaveu, sinó 
per demanar-nos un impossible. Nosaltres hem comentat a bastament amb IC-
V molts aspectes detalladíssims del nostre programa. Allò que no podem fer és 
avançar actuacions parcials, molt puntuals, molt concretes que semblen ser 
bàsiques per a IC-V per entrar o no al govern, però que són del tot impossibles 
de decidir en aquest moment. No descartem que, a nosaltres, se'ns exigeixi 
ara molt més del que IC-V va exigir el 1999 per cloure, per tancar, 
l'autonomenat pacte d'esquerres. Un pacte impossible de fer ara només per 
una qüestió instrumental perquè els números de regidores i regidors no 
sumen. Per això no trobem raonable que d'altres, quan no sumen les 
matemàtiques d'autoesquerres, reclamin ara pactes nacionalistes o pactes de 
progrés que a nosaltres en varen excloure el 1999 tot i ser la llista més votada. 
Que l'any 1999 van desestimar aquest pacte nacionalista i van optar per altres 
forces polítiques de caràcter espanyolista com és el PSOE, que quan a Madrid 
han tingut la majoria absoluta, han estat tant o més perjudicials que el PP. 

Feta aquesta explicació obligada dels esdeveniments entre el 25 de 
maig dia de les eleccions i avui dia 14 de juny, agrafm el suport que ens 
concedeix el Partit Popular i manifestem amb claredat que avui s'inicia una 
legislatura oberta al diàleg, als pactes, a la proximitat a les coses de la vila tal 
com són i als problemes i necessitats dels nostres convilatans. 

M'agradaria al final de la legislatura poder dir públicament el que 
l'anterior equip de govern ha reconegut, que Arenys de Mar ha estat una vila 
exemplar dins la comarca del Maresme i que no ha tingut tensions polítiques ni 
fractures socials per part de l'oposició sinó que hem conviscut amb una pau i 
harmonia democràtiques. Recordem que un dia una força política perd i l'altra 
guanya, però qui no ha de perdre mai, és el poble, el poble decideix i no 
s'equivoca. 

Reiterem el nostre compromís electoral. Arenys som tots. 

• Finalment l'alcalde manifesta el que segueix: 



Amigues i amics, benvolguts convilatans, oients de Ràdio Arenys. 
per mi un gran honor poder adreçar-me avui a aquesta assemblea, presidi t 
nou consistori que inicia l'etapa 2003-2007. Us agraeixo de tot cor. a tots 
qui m'heu fet confiança, a les dones i homes de la vila, als meus amics i a I 
meva família, que hàgiu fet possible el privilegi de ser, una altra vegada, 
alcalde d'aquesta estimada vila. Gràcies també, als portaveus dels grups 
municipals per la seva consideració envers la meva persona, i pel to de les 
seves intervencions. 

En diverses ocasions hem dit que el nostre compromís amb tots 
vosaltres, amb tots els arenyencs, es basa a treballar intensament tenint la 
mirada posada en tres fites bàsiques: 

Una.- L'exigència d'administrar els afers públics amb un rigor extrem i 
una notable transparència. 

Dues.- La integració de les diferents actuacions municipals en una visió 
de conjunt, de previsió a tots els nivells, de màxima coordinació entre 
l'Ajuntament, els convilatans, les entitats locals i les administracions 
supramunicipals. 

I, Tres.- La participació dels arenyencs, en els afers de la vila com a 
element imprescindible per 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 ni planer poder assolir aquests tres 
objectius. Tanmateix, tenim una bona disposició d'ànim per sotmetre a un 
examen rigorós els principis rectors de la nostra acció i de la nostra conducta i 
estem oberts a modificar, amb modèstia, els nostres plantejaments i les nostres 
decisions. No tenim cap inconvenient a acceptar les imperfeccions i 
mancances que de ben segur tenim i que compensem amb una gran il.lusió i 
una voluntat de servei permanent per millorar tot allò que ens és propi i que 
estimem; des de les coses que pertanyen al dia a dia, com ara la neteja dels 
carrers, la circulació del trànsit rodat, la seguretat dels nostres convilatans, per 
posar només uns exemples, fins a les coses més complexes com ara el 
planejament urbanístic. la preservació del medi ambient, el foment del 
creixement econòmic o el desplegament cultural de la vila. 

Tenim la fortuna de ser una vila amb gran personalitat i una forta 
identitat. Gaudim d'un espai urbà magnífic, un port esplèndid i amb gran 
capacitat econòmica, una economia evolucionada i un comerç qualificat i 
divers. una restauració i gastronomia de primera qualitat; tenim associacions 
cíviques, culturals i esportives i recreatives de primera fila i tenim serveis 
públics, d'ensenyament, de lleure, sanitaris, jurídics i assistenciais de primer 
ordre. Podem presumir d'una bona imatge col.lectiva a la comarca i arreu de 
Catalunya, imatge que podem millorar aplegant les energies de tothom i 
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sobretot descartant idees confuses i tòpics en desús que distorsionen  
greument els fets, minen la moral col lective i introdueixen un pessimisme  
innecessari.  

La nostra experiència de govern i l'evolució positiva de la vila que  
albirem ens permet tenir confiança en el futur d'Arenys de Mar. Coneixem i  
valorem moltes persones de la vila lliurades a fer coses positives i que tenen  
capacitat de diàleg, intel.ligència, tolerància i bona disposició d'ànim per  
treballar pel bé d'Arenys de Mar. En moltes ocasions hem pogut comprovar  
que també col lectivament com a poble, disposem d'aquestes virtuts i, per això,  
estem convençuts que la nostra vila anirà cap endavant. Un esdevenidor  
reeixit és al nostre abast, i el guanyarem treballant amb honestedat.  
responsabilitat, rigor, organització, coordinació amb les altres administracions,  
participació ciutadana i reconeixement als vilatans i a les associacions.  
Guanyarem el futur amb treball i voluntat de servei i ,  sobretot, tenint una cura  
especial de les situacions que afecten a les persones que no poden seguir  
amb facilitat el camí del progrés. En aquest projecte per fer d'Arenys de Mar un  
poble convivencial, equilibrat, just i de qualitat, hi dedicarem tota la nostra  
energia, totes les nostres capacitats i tota la nostra  il lusió. 

Visca Arenys de Mar! i Visca Catalunya!  

Tot seguit l'alcalde aixeca la sessió a les 12.55 h. Del que s'hi ha tractat  
estenc aquesta acta, autoritzada amb les signatures del President i la meva, el  
secretari, que en dono fe.  

ARENYS DE MAR. 16 de jur 	QS  

L'ALCALDE,  

DILIGÈNCIA./ 	Per fer constar que l'acta transcrita que precedeix,  
corresponent a la sessió del Ple de data 14 de juny de 2003, s'ha estès sense  
esmenes ni esborraments, en els fulls núm. de timbre comunitari 540934-C  
revers a 540941-C revers i núm. d'ordre 33 revers a 40 revers.  
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