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Acta de  la  sessió extraordinària de Constitució de l'Ajuntament. 

A la vila d'Arenys de Mar, a les 12 h. del dia 3 de juliol de 1999, van 
concórrer, sense 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 
606/1999, de 19 d'abril, el Sr. Manuel Calvo Catá, el Sr. Zenon Tomás 
Palomer, la Sra. Joana Asensio Solaz, el Sr. Benet Maimí Pou, la Sra. Ma rta 
Maria Sala Codina, la Sra. Laura Dias Caballé, el Sr. Santiago Fontbona Arbós, 
el Sr. Gabriel Lleó de Castro, el Sr. Armand Giménez García, el Sr. Ramon M. 
Vinyes Vilà, el Sr. Antoni Pera Pi, el Sr. Joaquim Ponsarnau Cardelús, el Sr. 
Joaquim Doy Gorina, el Sr. Francesc Montmany Malagelada, el Sr. Santiago 
Herce Roca, la Sra. Maria Rosa Zaragoza Juncà i el Sr. Vicenç Ma rt í i de la 
Cal, que constitueixen la totalitat dels que han d'integrar aquesta Corporació, 
amb l'objecte de celebrar la sessió extraordinària de constitució de 
l'Ajuntament. 

Es procedeix a la formació de la Mesa d'edat, que resulta estar 
composta pels regidors electes Sr. Santiago Herce Roca i Sr. Francesc 
Montmany i Malagelada i el secretari de la Corporació, Sr. Angel Lozano Pérez. 

Seguidament l'infrascrit secretari, per ordre del president, llegeix les 
disposicions aplicables a la constitució dels nous ajuntaments, entre les quals 
hi ha contingudes en els a rt icles 195 de la Llei Orgànica núm. 5/1985 i 37 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

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 5 de l'a rt icle 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'a rt icle 108 de la Llei Orgànica 571985, 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 lo 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?" 
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Contesta 	Sr. Manuel Calvo Catà  
Contesta 	Sr. Zenon Tomás Palomer  
Contesta 	Sra. Joana Asensio Solaz  
Contesta 	Sr. Benet  Maimi Pou  
Contesta 	Sra. Marta Maria Sala Codina  
Contesta 	Sra. Laura Dias Caballé  
Contesta 	Sr. Santiago Fontbona Arbós  
Contesta 	Sr. Gabriel Lleó de Castro  
Contesta 	Sr. Armand Giménez García  
Contesta 	Sr. Ramon M. Vinyes Vilà  
Contesta 	Sr. Antoni Pera Pi  
Contesta 	Sr. Joaquim Ponsarnau Cardelús  

Contesta 	Sr. Joaquim Doy Gorina  

Contesta 	Sr. En Francesc Montmany Malagelada  

Contesta 	Sra. Maria Rosa Zaragoza Juncá  
Contesta 	Sr. Vicenç Martí i de la Cal,  

Tot seguit el membre de la Mesa d'edat Sr. Francesc Montmany  
Malagelada, formula la mateixa pregunta al president de la Mesa d'edat Sr.  
Santiago Herce Roca, que contesta SI juro, sense imperatiu legal.  

A continuació la Mesa declara constitu ida la Corporació de la manera  
següent:  

Sr. Manuel Calvo Catà  
Sr. Zenon Tomás Palomer  
Sra. Joana Asensio Solaz  
Sr. Benet Maimí Pou  
Sra. Marta Maria Sala Codina  
Sra. Laura Dias Caballé  
Sr. Santiago Fontbona Arbós  
Sr. Gabriel Lleó de Castro  
Sr. Armand Giménez García  
Sr. Ramon M. Vinyes Vilà  
Sr. Antoni Pera Pi  
Sr. Joaquim Ponsarnau Cardelús  
Sr. Joaquim Doy Gorina  
Sr. Francesc Montmany Malagelada  
Sr. Santiago Herce Roca  
Sra. Maria Rosa Zaragoza Juncà  
Sr. Vicenç Martí i de la Cal,  
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Immediatament després de la constitució de la Corporació el secretari 
que subscriu, per ordre del president, llegeix l'a rt icle 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. 

CANDIDATS LLISTA ELECTORAL Vots 	obtinguts 	a 	les 
eleccions 

Manuel Calvo Catà CiU 1.984 
Santiago Fontbona Arbós PSC - Progrés 	Municipal 	de 

Catalunya 
1.690 

Joaquim 	Ponsarnau 
Cardelús 

ERC 1.068 

Santiago Herce Roca PP 719 
Vicenç Mart í i de la Cal IC -Verds -entesa pel Progrés 499 

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

- EI Sr. Santiago Fontbona Arbós obté 9 vots, emesos al seu favor pels 
regidors següents: Sr. Santiago Fontbona Arbós, Sr. Gabriel Lleó de Castro, 
Sr. Armand Giménez García, Sr. Ramon M. Vinyes Vilà, Sr. Antoni Pera Pi, Sr. 
Joaquim Ponsarnau Cardelús, Sr. Joaquim Doy Gorina, Sr. Francesc 
Montmany Malagelada i Sr. Vicenç Ma rt í i de la Cal. 

- EI Sr. Manuel Calvo Catà obté 6 vots, emesos al seu favor pels 
regidors següents: Sr. Manuel Calvo Catà, Sr. Zenon Tomás Palomer, Sra. 
Joana Asensio Solaz, Sr. En Benet Maimí Pou, Sra. Marta Maria Sala Codina i 
Sra. Laura Dias Caballé. 

- El  Sr. Santiago Herce Roca obté 2 vots, emesos al seu favor pels 
regidor següents: Sr. Santiago Herce Roca i Sra. Maria Rosa Zaragoza Juncà. 

- El Sr. Joaquim Ponsarnau Cardelús obté 0 vots. 

El  Sr. Vicenç Martí i de la Cal obté 0 vots. 

Atès que el nombre de vots dels regidors és el de disset, ha obtingut la 
majoria absoluta el Sr. Santiago Fontbona Arbós, per la qual cosa, de 
conformitat amb l'a rt icle 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: 

Al Sr. Santiago Fontbona Arbós que encapçala la llista presentada per 
PSC - Progrés Municipal de Catalunya. 
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Tot seguit i de conformitat amb els a rt icles 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. Santiago Fontbona Arbós la següent 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 el Sr. Santiago Fontbona Arbós, Si  prometo. 

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

El  Regidor Sr. Ma rt í de la Cal, diu: 

"Tots sabem que no existeix el determinisme històric, sí, però la bogeria i 
la sorpresa o millor dit, en el nostre cas la sorpresa i la bogeria. El dia 13 de 
juny el poble d'Arenys va triar 17 regidors i regidores. En cap cas no va triar un 
alcalde. (La nostra legislació, ens agradi o no, així ho determina. Si algun grup 
creu que això ha de ser d'una altra forma hauria de fer propostes per a 
modificar la llei electoral. Aquesta és una llei electoral que castiga els grups 
més petits. La famosa llei d'Hont ens perjudica prou i d'això ningú no en vol 
parlar. En canvi aquells que sou beneficiats per aquest "senyor" us queixeu si a 
sobre alguns que també patim les vostres lleis després ens volem gaudir 
L aquells petits avantatges que aquestes ens donen). La sorpresa es va produir 
quan el resultat obtingut donava minoria majoritària de regidors progressistes 
en detriment d'una minoria conservadora. La bogeria quan aquests no van 
saber assumir la seva derrota. Manel Calvo no ha perdut les eleccions. Les ha 
p rdut un grup, un pa rt it. És necessari que tots assumim la nostra 
responsabilitat i que aquesta no es transfereixi als altres en els moments de 

rrota. Les eleccions les ha perdut Convergència i Unió, no Manel Calvo. Les 
eieccions les hem guanyat els que pensem diferent. No hem robat res. Hem 
pactat seguint les normes democràtiques. Malgrat que no us agradi la victòria 
ha estat justa. No us demanem que vibreu amb la nostra victòria únicament 
que l'accepteu. Que deixeu les males a rts, calumnies difamacions i amenaces. 
Que ens respecteu personalment i critiqueu tant com vulgueu la nostra feina 
política. 

Arenys no ha estat diferent al que passa a Europa: La voluntat de 
consensuar programes des dels quatre referents a l'esquerra europea 
(socialdemócrates, nacionalistes d'esquerra, neocomunistes i verds). En 
sintonia amb això a Arenys socialdemócrates, nacionalistes d'esquerra i 
l'esquerra verda ens hem posat d'acord amb un programa per a governar la 

■ stra població. Un programa on ha existit una forma diferent de prioritzar els 
problemes i d'a rt icular les solucions. És el nostre un projecte per a realitzar fins 

les arrels la significació etimològica de democràcia: fer veritable localment, 
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nacionalment i internacionalment la sobirania popular. Sense participació, 
sense sobirania popular no hi ha democràcia. És aquest el concepte guanyador 
a les darreres eleccions, el perdedor ha estat el despotisme il-lustrat." 

El  regidor Sr. Herce manifesta que la funció de la Corporació és la de 
treballar per a la satisfacció de l'interès general del poble d'Arenys de Mar, amb 
independència de la consideració d'esquerres o dretes dels grups municipals. 

El  regidor Sr. Joaquim Ponsarnau diu : 

"EI passat 13 de juny els vots dipositats a les urnes van donar 3 regidors 
a ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, un resultat electoral que ens 
obre les po rtes al repte de dur a terme el nostre projecte, amb l'ajut d'un equip 
jove i honest, amb idees noves, fresques, illusionat amb la tasca que li 
pertoca. 

No es pot negar que aquest resultat electoral és un pas important per a 
ESQUERRA REPUBLICANA ja que, en l'anterior legislatura, vam quedar fora 
de l'Ajuntament, una situació que podia haver estat no gaire engrescadora si 
no hagués estat per les ganes de continuar de la militància, tot i les limitacions 
que suposa aquesta circumstància. 

Pel que fa a aquests quatre anys, hem de dir que agraïm a tots els grups  
municipals i, molt especialment, al Sr. Miquel Rubirola, el tracte deferent que 
van tenir amb ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, tot i no tenir 
i presentació a l'Ajuntament. 

Atesos els resultats obtinguts, la militància i els simpatitzants 
d'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA es van reunir per fer-ne la 
valoració i copsar l'opinió de les bases sobre la manera de gestionar aquesta 
força que els vilatans ens havien atorgat. La concorreguda reunió només va 
clarificar allò que molts ja intuiem: com seria de dificultós d'escollir l'opció a 
seguir. Els assistents a la reunió vam expressar amb total llibertat el nostre 
parer respecte a totes les qüestions que es van posar damunt de la taula. 

Posteriorment, a pa rt ir de les converses mantingudes amb els diferents 
grups polítics i de l'avaluació que se'n va fer, l'assemblea d'ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA, va decidir, democràticament, de donar 
p. ioritat a l'anomenat Pacte de Progrés, un pacte que ens permet d'obrir una 
nova via d'acció municipal amb un clar referent de model de vila, posant per 

want polítiques progressistes i de participació. 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, com a partit 
nacionalista, obert i dialogant, no vol deixar al marge de la gestió municipal cap 
pa rt it polític. Esperem l'oposició que correspon, però sempre amb un esperit 
constructiu i honest, i amb l'ànim conjunt de fer un Arenys cada dia millor. 
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Cal treballar de forma conjunta, tenir en compte tots els criteris i, en  

definitiva, buscar la màxima col-laboració i implicació de totes les forces en la  

-stió municipal.  

Agafem la responsabilitat de la gestió   municipal  per aportar, amb ta  
nostra manera d'entendre i de fer política, un aire nou per fer un Arenys on tots 
podrem sentir-nos com a casa, emparats en el refugi de les nostres tradicions, 
els nostres costums, de la nostra història i, sobretot, il-lusionats en el futur de la 

nostra vila. 

A pa rt ir d'aquí tenim un compromís amb els arenyencs que han dipositat 
la seva confiança en nosaltres per treballar de valent per la nostra vila i per 

Catalunya." 

El  Sr. Antoni Pera diu 

"Primer de tot recordem que aquest any hem complert els 20 anys 
d'ajuntaments democràtics, és a dir, 20 anys en els quals els arenyencs hem 

'gut triar lliurement els nostres representants. 

Des d'aquí voldríem també agrair a totes les arenyenques i els 
arenyencs que han estat regidors la seva dedicació al poble d'Arenys. 

EI passat dia 13 de juny els arenyencs van parlar a través del seu vot a 
les urnes i van ser molt clars en el seu missatge, al nostre entendre: arribar a 
un acord entre les forces progressistes d'Arenys de Mar. 

Aquest ha estat el nostre objectiu des de l'endemà de les eleccions que 
finalment ha arribat a bon terme. Per assolir-lo han fet falta moltes hores de 
diàleg i de consens. Els socialistes sabíem que per aconseguir el pacte havíem 
de posar totes les ca rtes sobre la taula i fer un joc net. Així, ja vam anunciar 
pi' blicament que el nostre pacte seria el de les forces de progrés. 

Hem de donar les gràcies a Esquerra Republicana de Catalunya i a 
Iniciativa per Catalunya-Verds per l'esforç de diàleg i de consens demostrat 
aquests dies. És evident que el pacte que hem assolit agradarà a alguns i a 
d'altres menys; aquesta és una de les virtuts del joc democràtic i s'han 
d'acceptar les regles del joc. Regles que han fet que governin a l'Ajuntament 
les formacions que van treure un 54% dels vots emesos. Tot i així sabem que 
hi ha una oposició que no volem ni podem ignorar i oferirem tot el diàleg i 
consens possible per tal que tots els temes cabdals d'Arenys tirin endavant. 

El  diàleg amb els arenyencs i l'oposició en aquest mandat ha de ser 
Feina bàsica per tal que Arenys recuperi la il-lusió pel seu futur. Estem 
convençuts que només així aconseguirem les fites proposades.' 
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El Sr. Manuel Calvo diu : 
"Senyor alcalde, 
benvolguts convilatans, 

Primer voldria en nom de CiU, els 20 membres de la candidatura, 
militants i independents, els dos comitès executius, i els militants dels dos 
partits Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de 
Catalunya, i jo mateix com a portaveu del grup municipal de CiU, manifestar el 
nostre agraïment a les 2.000 persones que han mostrat la seva confiança en la 
nostra candidatura. 

Quan et trobes en una situació com aquesta, complicada, cal expressar 
no tan sols el que sents, sinó també la realitat dels fets, i la teva actuació 
futura. 

Un cop realitzades les eleccions municipals el passat dia 13 de juny, dos 
coses són clares: 

* La candidatura de Convergència i Unió a les eleccions municipals ha 
estat la llista més votada pels arenyencs, per tant la llista guanyadora amb prop 
de 2000 vots i amb una instància significativa en vers de la segona llista més 
votada, la del PSC-PSOE. 

* No és possible governar la llista més votada solai calen pactes i 

Aquestes són les premisses que s'entén que desitja la població d'Arenys 
caa Mar, i per tant el que correspon a la llista més votada és intentar conformar 
un govern estable per a la població. 

* Es fa una proposta al cap de llista d'ERC, Joaquim Ponsarnau, oferint 
treball en equip, prioritat de pacte amb ERC, i que les matèries en què hi hagi 
situació d'acord complex seran per a ERC, com per exemple Urbanisme, i 
d'altres, com poden ser Governació, o Serveis; que Participació Ciutadana per 
coherència ha de ser per ERC segons el seu programa, i que cal parlar de 
forma de treball, indicant que l'Alcaldia ha de ser per CiU com a força més 
votada. per pa rt  de Joaquim Ponsarnau EN NOM d'ERC, s'expressa que ara 
no és el moment de negociar, que aquest ja vindrà, que és el moment de 
meditar, pensar i veure que s'ha de fer, què ja hi hauria temps més endavant, 
però que pot anticipar que Joaquim Ponsarnau en nom d'ERC posarà el llistó 
molt alt, i que això vol dir l'Alcaldia. 

* En les converses amb PSC-PSOE, s'expressa la voluntat d'intentar 
deixar fora la llista més votada, i que si no ho aconseguíssim parlarien amb 
CiU. EI mateix expressa IC. 

* EI PP expressa que està fora del govern. 
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Tancada aquesta primera tanda, i vist que encara no es pot veure res, 
.t'inicia una segona tanda on es pregunta al PSC-PSOE en quines condicions 
estarien disposats a governar amb CiU, i en el cas d'ERC, s'expressa la 
voluntat i preferència de pacte amb ERC, i posteriorment en una altra ocasió es 

esenta ofe rta concreta. 

En contra de tot això, s'han expressat afirmacions negant la voluntat 
negociadora de CiU i concretament de la meva persona, amb atacs personals. 
Res més Iluny de la realitat, ja he expressat abans quina ha estat la voluntat 
decidida de CiU, cosa que no es pot dir des d'altres pa rts, i més expressament 
des del cap de llista d'ERC Joaquim Ponsarnau, que ha mostrat una voluntat 
decidida de donar dilacions i fer passat el temps amb expressions com "ara no 
és el moment, cal meditar i veure que fem, ja vindrà el  moment",  que en són 
l'expressió més clara, sense deixar presentar, en cap moment, una ofe rta 

concreta. 

Per això, tot el que he expressat serveix per a dir; 

1.- No hi ha en cap moment voluntat de negociar amb CiU per part de 
^lp de les forces, tampoc per pa rt  del cap de llista d'ERC Joaquim Ponsarnau, 
i, ho he de dir amb claredat, el senyor Joaquim Ponsarnau, cap de llista d'ERC 
no ha volgut negociar mai seriosament amb CiU, i en lloc de tenir la valentia i la 
claredat per a dir-ho tal com és, s'ha excusat en suposats errors nostres de 
plantejament inicial, errors que només es poden considerar com posicions de 
partença diferents, cosa normal en qualsevol negociació, 

o ¿és que en el seu pacte, Joaquim Ponsarnau, des del primer moment, 
va aconseguir tot el que volia i demanava? Llavors hauria de dir i explicar ¿per 
què hi ha demandes diferents a CiU i a les altres forces? ¿Per què s'accepta 
una ofe rta menor que la de CiU? La veritat clara i neta és que CiU no ha pogut 
establir mai propostes de negociació, elements concrets d'anàlisi dels 
programes i requisits que haurien pogut establir a Arenys de Mar un govern 
local de progrés i de caire nacionalista, per causa del tancament de Joaquim 
Ponsarnau. 

2.- No és veritat que es busqui un Ajuntament participatiu que sigui 
expressió de la voluntat popular dels arenyencs, quan la pretensió és deixar 
fora la llista més votada d'inici. Una candidatura que en la passada legislatura 
va fer que ERC, pa rt it sense representació en aquell moment, no estigués en el 
pur ostracisme, donant-li un tracte de partit germà, com és integrar ERC a la 
Comissió de seguiment de la Riera, participar en el debat sobre el nou 
Reglament Orgànic Municipal com qualsevol grup municipal amb 
representació, a més ERC va presentar les mocions que va voler, així mateix 
ERC ha anat rebent tots els documents impo rtants que va elaborar i encarregar 
l'equip de govern, entre els quals destaquen el Projecte d'urbanització de la 
Riera i el document de treball de la revisió del pla general de la Riera fins a 
Canet. 
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És per això que no és estrany dir que com a contrapartida hem estat 
menystinguts i marginats. Estic convençut que hem rebut un cop gens 
merescut del senyor Joaquim Ponsarnau. 

3.- Sí que es vol deixar fora del govern un equip amb clara vocació 
nacionalista, amb un ideari clar de defensa dels interessos nacionals de 
Catalunya, com ho ha demostrat en Ia legislatura 1995-99 a Arenys de Mar 
amb la celebració de la diada de l'11 de setembre, el suport a les jornades del 
Moviment Arenyenc per l'Autodeterminació, l'homenatge a patriotes catalans 
com Fèlix Cucurull, Ferran de Pol, Essyllt Thomas Lawrence i Josep M. Miquel i 

Verges,  Ia recuperació dels Quaderns d'Estudis Arenyencs, i moltes altres 

qüestions que són exponents clars d'una política de progrés i catalanista. 
Aquest bagatge no es dir que el tingui tots els socis de govern d'ERC, com el 

t SC-PSOE. Tots recordem la vergonya soferta en aquest ple per les 

duríssimes critiques  del senyor Santiago Fontbona al nostre alcalde de llavors, 
Miquel Rubirola, per la seva intensa i decidida participació en les jornades del 
M.A.P.A. amb el suport dels membres de CiU al govern local. 

4.- No és veritat que el senyor Joaquim Ponsarnau busqui un pacte 
nacionalista, el senyor Joaquim Ponsarnau pacta amb una força que va fer la 
Loapa, amb una força que ha governat vuit anys a Arenys de Mar amb el Partit 
Popular, pacta amb un partit tant o més centralista i menys nacionalista que el 

Partit Popular, pacta amb el Pa rt it Socialista de Catalunya-Partido Socialista 

Obrero Español. 

5.- S'excusa per deixar fora del govern un conjunt de paraules com 
PACTE D'ESQUERRES I PACTE DE PROGRÉS. 

Això són paraules buides, tal com bé sabem tots. No fa molts dies el que 
ara ha estat elegit alcalde deia públicament que el concepte d'esquerres és un 
concepte desdibuixat, i per altra part, per parlar de progrés no n'hi ha prou 
d'anomenar-lo, cal practicar-lo i CiU en la passada legislatura va demostrar que 
la seva política social, cultural i econòmica era molt més de progrés que 
d'altres que molt en parlen i poc en fan. 

Quan parlem de progrés no és parlar, per exemple, de la representació 
de la dona en el pacte de progrés, que no és capaç d'acomplir Ia quota mínima 
que marquen els seus partits del 25%, en canvi a la pa rt  de l'oposició el 50% 

són dones, i no hi són per omplir quota, hi són per mèrits personals. 

Quan parlem de progrés parlem de treballar per a Ia comunitat, i treballar 
per a Ia comunitat és acabar els projectes endegats, pa rt  d'aquest pacte de 

progrés va ser incapaç en vuit anys d'acabar Ia biblioteca, va preparar una 

-, mpliació del cementiri amb cases enganxades al darrera, volia comprar el 

C•alisay i volia vendre'n una pa rt  per a habitatges i no de caire social, volia 
construir una piscina-jacuzzi al Forn del Vidre, va deixar un forat econòmic a 

l'Ajuntament impo rtant, tal com diu l'auditoria realitzada l'any 1995, va ser 
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incapaç de resoldre o preparar la construcció d'habitatge social, i moltes coses 
més, que, com poden veure, demostren que de progrés només en té el nom, 

però no els fets. 

6.- Tot respon a una sistemàtica a Arenys de Mar de deixar la força més 
votada a l'oposició, al Ilarg dels vint anys d'ajuntaments democràtics, de les sis 
tAeccions que s'han fet, cinc han estat guanyades per CiU, però només en tres 
ha estat possible governar; l'any 1987, va haver-hi un alcalde socialista, 
malgrat no haver guanyat les eleccions, fet que avui es torna a reproduir. 

Aquesta legislatura serà la segona vegada en què el PSC-PSOE 
governa sense ser la força més votada, només en una ocasió, l'any 1991 va 
aconseguir ser la força més votada. A més, aquesta legislatura també 
s'aconseguirà tenir a Arenys de Mar l'alcalde amb menys representació popular 
de tots els ajuntaments democràtics, un alcalde amb 1060 vots, el senyor 
Joaquim Ponsarnau. 

7.- Aquest nou equip de govern parla de participació, és més fa temps 
que s'omple la boca parlant de participació, d'obrir les po rtes a tothom, i les 

primeres actuacions són constituir un equip de govern sense parlar amb la 
força més votada, sense convidar-los a participar-hi, i només en parlen amb 

-
epotència des del govern. Senyors em sembla que no feia falta que ens 

volguessin donar lliçons de participació, a la primera se'ls ha vist. com  se'n diu 

vulgarment, "el plumero". 

8.- Els PSC-PSOE ha parlat a bastament de prepotència per tapar les 
seves pròpies carències, i ara, abans d'aconseguir el govern, es presenten a 
l'Ajuntament, abans de la votació anunciant-se com a nous regidors, donant 
ordres, amenaçant amb represàlies algú del personal, acomiadant la gent de la 
comissió de festes, convocant reunions de treball abans de la presa de 
possessió. Si aquesta prepotència la demostren abans de tenir el poder i sense 
haver guanyat ¿què serien capaços de fer si haguessin guanyat? 

Per tot això, i amb la rotunditat i força que em dona la raó i la veritat dels 

fets puc dir: 

Que comencem la legislatura amb un aire que no permet que els 
diatans siguin protagonistes actius de la vida arenyenca, un aire que deixa fora 
la llista més votada. 

Un aire que no és nou, un aire que surt de la profunditat dels armaris, un 
aire enrarit davant del qual cal obrir po rtes i finestres perquè tots els arenyencs 

puguin olorar la seva fortor i antiguitat. 

Fins aquí la realitat dels fets i els sentiments; ara pertoca parlar de les 
nostres actuacions futures. 
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En primer lloc dir que des d'avui mateix donem garanties a tots els  

arenyencs, els que ens han votat i els que no, que el nostre treball serà eficaç,  

digne, constant i dirigit a guanyar l'Alcaldia i el govern local que ens han estat  

arrabassats per pactes preconcebuts.  

En segon lloc, que serem crítics amb tot intent de po rtar el govern com  

un grup d'amics que van de festa. Arenys es mereix interès, dedicació,  

generositat i no és un joc, és una realitat viva, palpable, i estimada per molts, i  

no permetrem que sigui tractada com una joguina.  

En tercer lloc defensarem aferrissadament els projectes aprovats en la  

passada legislatura com el pavelló esportiu, pa rt  de Stella Maris, ampliació del  

cementiri, caserna de la Policia Local, nau de la Brigada de Serveis, nau de  

Bombers Voluntaris, Deixalleria, Centre Cívic Calisay, Escola Municipal de  

Música, Depuradora, acabament de la Riera, canalització del rial de Sa 

 ''avella, rehabilitació de l'edifici Xifré i l'Escola Taller, nou Palau de Justícia,  

passeig Marítim d'Arenys a Canet, entre d'altres.  

Defensarem el nostre projecte quant a urbanisme, vialitat, habitatge i  

cultura.  

Controlarem l'intent d'un pa rt it no majoritari d'imposar el seu programa  

amb actuacions no concordants amb els seus socis de govern com: supressió  

de la zona blava, restabliment de l'antiga carretera B-511 al lateral de la Riera i  

per tant l'anul.lació dels passos de vianants que acompleixen la supressió de  

barreres arquitectòniques, els aparcaments de la banda dreta de la riera, retirar  

els bancs i l'espai de lleure davant la plaça de l'Església, situar el museu de  

Puntes al Xifré i moltes d'altres.  

I per tot això farem una oposició de dir les coses com són, pel seu nom i  

amb la força que ens dóna el fet de ser la llista guanyadora a les eleccions  

municipals, l'únic projecte que realment compta amb el suport de la majoria  

dels vots.  

Permeteu-me una última reflexió per acabar,  

¿Fins quan els ciutadans i ciutadanes no podran decidir lliurement el  

govern que volen?  
¿Fins quan podran ser arrabassats governs a les forces guanyadores?  

¿Fins quan buscarem excuses per aconseguir el que no ens dóna la  

força dels vots?  

Cal que ens posem tots a treballar per aconseguir que el poble pugui  

expressar la seva opinió, perquè és possible; o bé comencem a respectar la  

força més votada, o bé establim segones voltes. Ciutadans, arenyencs, ara és  

quan realment comença la nostra hora, comencem a fer sentir la nostra  

-
'luntat d'opinar i que no opinin els altres per nosaltres.  
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Moltes gràcies a tothom."  

Finament l'alcalde, diu:  

"Senyores i senyors regidors electes, senyor secretari de la Corporació,  

senyores i senyors presents a la sala:  

Vull agrair-los la seva presència en aquesta casa que és, sens dubte, la  

casa de tots els arenyencs.  

També em vull adreçar a tots aquells que ens escolten per Ràdio  

Arenys.  

En primer lloc he de donar les gràcies als que m'han votat en aquest Ple  

d'investidura, però també als que no ho han fet, perquè això ens ha de servir  

per no oblidar mai que no hem de governar per una pa rt  dels arenyencs sinó  

per a tot el poble.  

Encara que el nou equip de govern té tota la legitimat per gestionar, no  

en va suma una majoria dels vots emesos el passat 13 de juny, no ens  

quedarem aquí. El  nostre objectiu es buscar el consens.  

Potser després d'una campanya electoral, després de que es trenquin  

' ltes legítimes expectatives, és fa més difícil trobar la serenor. Però  

solemnement ens volem comprometre a buscar l'acord amb tots els grups en  
els grans temes, a recollir les opinions de tothom abans de prendre les  

decisions impo rtants.  

Les qüestions que tenim entre mans són massa decisives per afrontar

-les dividits.  

Tenim la so rt  d'encadenar una sisena legislatura municipal democràtica,  

ja fa 20 anys que podem escollir l'Ajuntament.  

I per això cal que comencem a anar molt més enllà, perquè a la  

democràcia no s'hi pot renunciar però si que es pot aprofundir.  

Creiem que no n'hi ha prou que els ciutadans votin cada quatre anys i  

després callin.  

Hem de trobar la manera que tots aquells que vulguin pa rt icipar en les  

activitats del seu poble tinguin manera de fer-ho.  

Les po rtes de l'Ajuntament seran obertes de bat a bat. Cap arenyenc  

que vulgui intervenir en les activitats del seu poble no se sentirà bandejat.  
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Aquest serà un Ajuntament transparent i farem tot el que calgui per 

aconseguir-ho. 

I per això comptem amb totes les entitats. Arenys és ric en col.lectius i 
associacions, i promourem que encara ho sigui més. 

Comptem amb els clubs esportius, les associacions de pares i mares de 
les escoles, les entitats culturals, els grups juvenils, les associacions de gent 
gran, les associacions de veïns, els sindicats, els grups de pescadors, 
d'internautes, els partits polítics, les associacions religioses, els grups de 
solidaritat i benestar social o qualsevol altre organització, només així i amb el 
compromís de molts tindrem l'Arenys que tots volem. 

Hem de desbordar els turons que encerclen la nostra vila. Ens hem 
d'obrir cap els quatre punts cardinals: 

- Cap a Arenys de Munt. Venim del mateix tronc i cal que entenguem 
c"je podem fer moltes coses junts. 

Cap a Canet, millorant-ne especialment les comunicacions. 
Cap a Caldes, buscant l'entesa més que la picabaralla. 
I cap el mar. Arenys és una vila marinera, la pesca és una gran font 

de vida, el mar és un gran punt d'esbarjo. Hem d'acabar, en un temps 
prudencial, amb les dues barreres que ens hi impedeixen l'accés: la N - II i la via 

del tren. 

Acabar  la  Riera ara és una prioritat. També canviar la centralitat. L'eix 
del poble s'ha mogut. Hem de crear un nou centre al voltant de l'àrea de 
serveis del Calisay, Xifré, escoles i zona espo rt iva. Volem que la constitució del 

proper consistori es faci ja amb l'Ajuntament al Xifré. 

I volem un Arenys viu: 

- Hem de fer un poble on es pugui viure. Agradable. Equilibrat 
urbanísticament. Preocupat pel medi ambient. 

- Un poble atractiu per als qui el visitin, fet que donarà vida al comerç 

- Arenys ha de ser capaç de generar feina. EI polígon industrial, el po rt  i 

el comerç han de ser pols d'activitat, i n'hem de promoure de nous. 
- Hem de fer que els joves no necessitin marxar d'Arenys. 
- La nostra vila ha de ser un lloc amb una activitat cultural que tingui 

ressò arreu. 
- Hem d'obrir-nos a les noves tecnologies de la informació. 
- Arenys ha de ser un lloc creatiu on els joves puguin somiar. 
- No deixarem passar cap oportunitat de donar vida a Arenys, de 

po rtar-hi activitats. 
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Arenys també ha de ser solidari. Des de l'Ajuntament tindrem una visió 
social. 

A la nostra vila hi ha molta gent amb problemes que les administracións  s  

públiques hem de resoldre. 

I no hem d'oblidar que malgrat tot vivim en una de les zones més riques 
del planeta i que per tant també hem de projectar aquesta solidaritat cap al 
tercer món. 

El  pluralisme és una de les bases de la democràcia. Aquest no faltarà 
dia mitjans de comunicació municipals. Tampoc no faltarà a l'Ajuntament, on 
l'oposició disposarà del necessari per desenvolupar la seva tasca i tindrà més 
facilitats per accedir a la informació. 

Fugirem del revenguisme i buscarem formes de participació de tots els 
grups polítics en la gestió municipal, perquè tot aquell que vulgui construir, 
tingui en l'equip de govern el suport necessari per a tirar endavant. 

Vull agrair, i en això penso que estic recollint l'esperit d'aquest consistori, 
als regidors que avui acaben el seu mandat, la seva dedicació, el seu esforç 
per Arenys. 

Però molt especialment crec que s'ha de fer esment de la tasca de 
Miquel Rubirola, que en aquests anys com a alcalde hi ha deixat la pell per fer 
allò que creia millor per a Arenys. No sempre hem estat d'acord, però és de 

'stícia fer esment de la seva tasca. 

És de justícia també, valorar i recordar a tots els alcaldes i regidors que 
han treballat per al nostre poble; gràcies a tots avui Arenys és millor. I ens 
agradaria comptar amb les seves opinions i experiències en aquells temes 
impo rtants que s'abordaran al llarg d'aquest mandat. 

També en aquest moment he de fer esment al bon equip de funcionaris i 
treballadors de què tenim la so rt  de disposar. Més enllà del treball ben fet, s'ha 
d'entendre que hem de fer tot el possible per millorar el servei que donem als 
ciutadans. 

A les campanyes es llencen eslògans que a vegades són buits de 
continguts. Els asseguro que aquesta vegada no serà així, entre tots 
aconseguirem donar un nou aire a l'Ajuntament, perquè Arenys ha de sortir-hi 
guanyant. 

Arenys viu un moment decisiu, els grans temes que s'han de resoldre 
només poden ser-ho des del consens. Us proposo que avancem cinc mesos 
els rellotges i que comencem ja el nou segle. Que avui comencem un nou 
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millenni. Que Arenys emprengui aquesta nova etapa amb un esperit de  

progrés i d'entesa.  

I perquè això sigui així, us prometo dedicació i treball, serenitat i  

' :rmesa, diàleg i consens.  

I per damunt de tot honestedat i responsabilitat.  

Aquest mateix compromís que prenc personalment l'exigiré a tots els  

regidors que formem aquest nou govern municipal.  

Voldria acabar aquesta intervenció amb unes paraules d'un gran  

arenyenc, d'algú que des d'aquesta mateixa sala va lluitar per fer realitat els  

seus somnis d'un Arenys millor.  

En un "parèntesi" poètic Fèlix Cucurull deia:  

"Ara, plegats, hem de bastir un país  

sense fam de cap mena, sense mites,  
un país d'on no en calgui la fugida,  
una pàtria on tu i jo puguem sentir-nos  

plenament homes entre els altres homes"  

Moltes gràcies."  

Tot seguit l'alcalde aixeca la sessió a les 13 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.  
14  

ARENYS DE MAR, 5 de juliol  ell,  1999.  

L'ALCALDE,  

/- 	 a r 
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DILIGÈNCIA./ 	Per a fer  const£ar situe  l'acta transcrita que precedeix,  

corresponent a la sessió del Ple de data 3 de juliol de 1999, s'ha estès sense  

esmenes ni esborraments, en els fulls núm. de timbre comunitari 179891-B  

revers a 179898-B r erS i núm. d'ordre 51 revers a 58 revers.  

O  EL  SECRETARI  DE L'AJUNTAMENT,  

1  

^ 

^ 

,L,RdcO
^  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

