
ti 
- 

N y S Y
ti 

Acta de la sessió extraordinària de Constitució del nou 
Ajuntament celebrada pel Ple, en primera convocatòria, el 
dia 15 de juny de 1991. 

A la Casa Consistial d'Arenys de Mar i sent les dot-
ze hores del dia 15 de juny de 1991, van concórrer, de 
conformitat amb els articles 195 de la Llei Orgànica núm. 
5/1985, 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 elec-
tes a les últimes eleccions locals convocades pel Reial 
Decret 391/1991, d'1 d'abril N'Ignacio Moreno i Marcos, en 
Santiago Fontbona i Arbos, En Joan Maria Pons i Ribot, En 
Jaime Gibert i Garcia, N'Eduardo Zarate i Cantera, En José 
Bancells i Juncà, En Desideri Vives i Puig, N'Esteve Alsi-
na i Garcia, N'Antoni Badosa i Cañellas, En Joan Enric 
Garcia i Ferrer, N'Enrique Serrrano Campobadal, Na Fran-
cesca Zaragoza i Bayarri, En Miquel Maresma i Matas, En 
Ramon Maria Vinyes i Vila, En Francisco Pi i Sauri, En 
Joaquim Cucurull i Coll i En Sebastià Sardiné i Torrenta-
lla, que constitueixen la totalitat dels que han d'inte-
grar aquesta Corporació, amb l'objecte de celebrar la ses-
sió pública extraordinària de constitució de l'Ajuntament. 

Declarada oberta la sessió, el Sr. Secretari proce-
deix a cridar els Regidors electes més gran i més Jove, 

 per tal de formar la Mesa d'Edat, que serà presidida pel 
més gran 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 Regla-
ment d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats locals, corresponent la designació a N'Enrique 
Serrano i Campobadal i En Santiago Fontbona i Arbós 

Tot seguit, el Secretari ve llegir els noms i els 
cognoms dels Senyors Regidors electes, i els membres de la 
Mesa d'Edat ven procedir a la comprovació de les creden-
cials presentades. 

A continuació el Sr. President invità els Regidors 
electes que exposessin en aquest acte si els afectava al-
guna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posteriori-
tat a la seva proclamació, tal com estableixen els arti-
cles 6.è, 74, 177 i 178 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, 
de 9 de juny, els quals llegí el Secretari, amb el resul-
tat que als reunits no els afecta cap causa d'incompatibi-
litat sobrevinguda. 
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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 prometre acatament a la Constitució, per això el 
Sr. President de la Mesa d'Edat formularà a cadascun dels 
candidats electes, la següent pregunta: 

"LJureu o prometeu per la vostra consciència 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?" 

N'Ignacio Moreno Marcos 	SI prometo 
En Santiago Fontbona Arbos 	SI prometo 
En Joan M. Pons Ribot 
	

SI prometo 
En Jaime Gibert Garcia 
	

SI prometo 
N'Eduardo Zarate Cantera 
	

SI prometo 
En Josep Bancells Junca 	SI prometo 
En Desideri Vives Puig 
	

SI prometo 
N'Esteve Alsina Garcia 
	

SI prometo 
N'Antoni Badosa Cañellas 	SI juro 
En Joan-Enric Garcia Ferrer 	SI prometo 
Na Francesca Zaragoza Bayarri SI prometo 
En Miquel Maresma Matas 	SI prometo 
En Ramon Maria Vinyes Vila 	SI prometo 
En Francesc Pi Sauri 	 SI juro 
En Joaquim Cucurull Coll 	per imperatiu 

legal,SI prometo 
En Sebastià Sardina Torrentallé per imperatiu 

legal,SI prometo 

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

Contesta 

Tot seguit, el membre de la Mesa d'Edat, senyor Font -
bona, formula la mateixa pregunta al President de la Mesa 
d'Edat, Sr. Serrano, el qual contesta: SI prometo. 

La Mesa declara constituïda la Corporació, en la for-
ma següent: 

N'Ignacio Moreno Marcos 
En Santiago Fontbona Arbós 
En Joan Maria Pons Ribot 
En Jaime Gibert Garcia 
N'Eduardo Zarate Cantera 
En José Bancells Junca 
En Desideri Vives Puig 
N'Esteve Alsina Garcia 
N'Antoni Badosa Cañellas 
En Joan -Enric Garcia Ferrer 
N'Enrique Serrano Campobadal 
Na Francesca Zaragoza Bayarri 

PSC-PSOE 
PSC-PSOE 
PSC-PSOE 
PSC-PSOE 
PSC-PSOE 
PSC-PSOE 
PSC-PSOE 
PSC-PSOE 

 CiU 
CiU 
CiU 
CiU 
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En Miquel Maresma Matas 
En Ramon Maria Vinyes Vilà 
En Francisco Pi Sauri 
En Joaquim Cucurull Coll 
En Sebastià Sardiné Torrentallé 

CiU 
CiU 
P.P. 
I.C. 
E.R.C. 

Immediatament després de la constitució de la Corpo-
ració el Secretari que subscriu, per ordre del Sr. Presi-
dent, va llegir l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, que estableix el procediment per a l'elec-
ció d'Alcalde. 

Es presenten com a candidats per a Alcalde els Regi-
dors que seguidament s'indiquen, que són els que encapça-
len llurs corresponents Llistes. 

LLISTA 	Vots obtinguts 
ELECTORAL 	a les eleccions 

N'Ignacio Moreno Marcos 	 PSC-PSOE 	 1.973 
N'Antoni Badosa Cañellas 	 CiU 	 1.618 
En Francisco Pi Sauri 	 P.P. 	 421 
En Joaquim Cucurull Coll 	 I.C. 	 418 
En Sebastià Sardiné Torrentallé E.R.C. 	 286 

Prèviament a procedir-se la votació, el Regidor Sr. 
Sardiné sol.licita del Sr. President de la Mesa d'Edat 
l'ús de la paraula, a la qual cosa accedeix el Sr. Presi-
dent, i tot seguit el Sr. Sardiné manifesta literalment el 
que segueix: 

"Qui us parla creu que seria un segrest d'informació 
a l'opinió pública, si passem sense cap tràmit previ a una 
freda votació a alcalde. 

Els 17 regidors que hem estat escollits tenim la res-
ponsabilitat de cercar, per a alcalde, el millor home, el 
millor equip, que no ha de trobar-se pas en un sol bloc. 

Individ:alment tots som com som. Cada un dels cins 
alcaldables reuneix unes determinades qualitats i segur 
que també defectes. A tots 17 ens toca triar no sols el 
millor, sine,  també, aquell que sigui capaç de reunir en 
un ventall multicolor, un equip per a gestionar el nostre 
Ajuntament. 

Elegim, senyors, l'alcalde de 1993 i següents. Elegim 
l'equip que ha de gestionar més de cinc mil milions en 
aquests anys, l'equip que té el repte de fer sortir Arenys 
de Mar de l'ostracisme. Volem un alcalde i un equip que 
ens portin al futur. 



No podem passar quatre anys més totalment plans, sen-
se pes específic, anònims. Cert és que es fan coses, a tot 
arreu es fan coses, la mateixa màquina municipal fa que la 
cosa rutlli, però si fem l'esforç sincer i honest de sos-
pesar la balança de la història d'Arenys de Mar de fa qua-
tre, vuit o dotze anys, en el millor dels casos, aquesta 
balança està equilibrada, plana, potser fins i tot pesa 
menys. 

Per portar aquesta idea a terme, el qui us parla s'ha 
entrevistat amb tots. la idea a la majoria els semblava 
bona, anava endavant. Els socialistes tenen el 36% de 
vots. La resta tenim el 64%. El tant per cent dels socia-
listes junt amb el tant per cent d'un dels partits que te-
nen un sol regidor, no arriba al 50%, la resta continua 
tenint més d'un 50% dels vots. 

Creia, en la meva ignorància, que tots solíem treba-
llar de debò per Arenys, que en unes municipals l'impor-
tant era l'equip humà, més que la política. 

Anava totalment errat. 

El P.P. va 
Varen dir -me que 
difícil, utòpic. 
fants han deixat 
guretat social, 
obra l'atur etc. 

treure'm de l'error. Volen fer política. 
el projecte era bo, important, però molt 
Gràcies a les utopies, senyors, els La-
de treballar, es fan vacances, tenim se-
les dones són iguals que els homes, es 
Gràcies a les utopies el mon avança. 

Si el projecte era difícil, és que era realitzable, 
factible. L'argument en contra no era objectiu,  sine poli-
tic,  ja que deien: "el proyecto autonómico y la política 
general del PP, era coincidente con el del PSOE y - més o 
menys, continuaven dient - no podían dar el apoyo a nacio-
nalistas". 

Per sorpresa meva, el PP tornava a allò de: 

La unidad de destino en lo universal. 
La España invertebrada. 
La España mil veces roja antes que rota. 

Abans el PP, cridava contra "los rojos". Ara, gràcies 
a Déu, i a l'exercici democràtic, els socialistes ja no 
son "rojos".  

Ara que el PP pacta amb el PSA a Sevilla, aquí s'a-
vorta un projecte, no per raons objectives o d'incapaci-
tats, sinó per política; és vol un projecte de "la España 
cañí", fent aparèixer un bloc espanyolista contra un de 
nacionalista. A l'oposició restaran tres partits naciona- 
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listes - reconeixem, no obstant això, que en les files so-
cialistes també hi poden haver nacionalistes.  

Acabo.  

El qui us parla es presenta per assumir la responsa-
bilitat de govern i per formar el millor equip d'entre  
tots els 17 regidors presents, per això demano:  

Al Sr. Cucurull que em recolzi. 

Al Sr. Badosa i la resta de membres de CiU que em re-
colzin.  

Als qui se senten catalans del PSC i independents,  
que em recolzin i demano per fi al Sr. Pi que reconsideri  
la seva decisió d'abstenció. L'electorat ens vota per a  
manar, perquè prenguem decisions, no per a abstenir-nos.  
El qui dubti que es quedi a casa. No caiguis en l'error  
polític de dividir l'Ajuntament en dos blocs. Decideix-te  
en favor d'una o altra postura, però defineix-te.  

Senyores i senyors, us demano, a tots, el vostre vot. 

Moltes gràcies." 

Acabada la lectura de l'escrit transcrit, el Sr. Sar-
diné demana que l'elecció d'alcalde s'efectuï mitjançant 
votació secreta.  

El  Sr. President de la Mesa d'Edat sotmet la petició 
a votaci6 i un cop efectuada aquesta, s'acorda per nou 
vots contra vuit que aquesta votaci6 sigui nominal. 

Tot seguit es procedeix a la votaci6 per a elegir 
l'alcalde, i es produeix el resultat següent: 

N'Ignacio Moreno i Marcos obté vuit vots, emesos a 
favor seu pels regidors següents: Ignacio Moreno i Marcos, 
Santiago Fontbona i Arbós, Joan M. Pons i Ribot, Jaime Gi-
bert i Garcia, Eduardo Zarate i Cantera, José Bancells i 
Juncà, Desideri Vives i Puig i Esteve Alsina i Garcia. 

El Sr. Antoni Badosa i Cañellas obté sis vots, emesos 
a favor seu pels regidors següents: Antoni Badosa i Cañe-
llas, Joan-Enric Garcia i Ferrer, Enrique Serrano i Campo-
badal, Francesca Zaragoza i Bayarri, Miquel Maresma i Ma-
tas i Ramon M. Vinyes i Vilà. 

El Sr. Joaquim Cucurull i Coll obté un vot emès a fa-
vor se.i per ell mateix. 
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El Sr. Sebastià Sardiné i Torrentallé obté un vot 
emès a favor seu per ell mateix. 

El Sr. Francisco Pi i Sauri, cap vot. Ell emet vot 
d'abstenció. 

A la vista del resultat de la votació i atès que cap 
canditat no ha obtingut la majoria absoluta del nombre de 
Regidors, el Sr. President de la Mesa d'Edat, de conformi-
tat amb el que disposa l'article 196-c) de la Llei Electo-
ral General, proclama alcalde al Sr. Ignacio Moreno i Mar-
cos. 

Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 40, nú-
mero 2, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les ^ntitats locals, per part del Sr. President 
de la Mesa d'Edat es formula a N'Ignacio Moreno i Marcos. 

¿ 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, N'Ignacio Moreno i Marcos SI prometo. 

A continuació l'Alcalde obre un torn d'explicació de 
vot i es manifesta el que segueix: 

El regidor Sr. Sardiné es remet al que ja ha manifes-
tat, segons precedeix, i diu que considera que té el pro-
grama més adequat i amb possibilitat de dur-lo a terme, 
conjuntament amb els altres. 

El regidor Sr. Cucurull manifesta literalment el que 
segueix: 

"Ens hem votat a nosaltres mateixos perquè no hi ha 
hagut ningú que, des d'una lògica política, si és que en 
política n'hi ha de lògica, hagi volgut parlar seriosament 
de programes de governabilitat per als propers 4 anys del 
nou Ajuntament. 

Sobre el paper teníem dues possibilitats. La primera 
bastant surrealista, tots contra el PSC-PSOE, és a dir la 
Mateixa situació que ara fa quatre anys, però amb protago-
nistes diferents. Ens hem mantingut en la mateixa posició 
i no hem volgut anar contra ningú, encara que de motius 
aquesta vegada no ens en faltaven si tenim en compte com 
s'han desenvolupat els esdeveniments des que va començar 
la campanya electoral, a part dels insults i intents de 
desprestigiar-nos amb campanyes conduïdes pels nous 
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convertits als postulats socialistes, que veurem com jus-
tificaran ara la seva carta en contra dels interessos d'I-
niciativa per Catalunya. A part d'aquestes campanyes te-
níem d'altres motius per estar a favor de pactar amb qui 
fos per tal d'arrebassar l'Alcaldia de les mans del PSC-
PSOE, com podria ser el manipulad -5r butlletí d'informació 
pagat per l'Ajuntament i utilitzat com a campanya electo-
ral. Malgrat tot això no hem volgut jugar la carta de tots 
junts contra... 

Després de diverses reunions en el si d'Iniciativa 
per Catalunya s'acordà negociar amb el PSC-PSOE sobre la 
base d'un programa d'actuació per als propers 4 anys de 
govern municipal. 

I quina va ser la nostra sorpresa, quan per fi, des-
prés d'estar esperant durant 15 dies perquè se'ns convo-
qués a alguna reunió amb el PSC-PSOE, ahir al vespre, en 
la reunió convocada per a discutir, en teoria, alguna mena 
de pacte electoral, i a la qual nosaltres anàvem preparats 
amb 25 propostes programàtiques per discutir, se'ns digué, 
per part dels membres negociadors del PSC-PSOE que tenien 
la direcció de l'assemblea, de no discutir ni pactar res 

 fins al proper dill i is.  

Davant de tot això IC ha optat, en no poder corrss-
p )•i:sabtt  i  tzar-.3 ? en l' 3l•s,';' i_5 As l' al ,`al3e 	L, 	ps r 	tant,  

part 1'1 :1.):.1 govern rlunici.p.;l, 	1 ,' 	 t 
n 

7,1 R3giior Sr. Pi manifesta 1; te •il n‘ ,  

"Com a representant del Partit Popular i a la vista  
dels resultats de les passades eleccions municipals consi-
dero que:  

1r.- Facilitar la governavilitat de l'Ajuntament per  
als propers quatre anys, és el més beneficiós per al poble  
d'Arenys de Mar.  

2n.- Hi ha grans diferències de programes municipals  
i de concepció de l'Arenys que volem, així com també grans  
diferències ideològiques que ens separen d'algunes de les  
forces polítiques aquí representades.  

3r.- Cal ser coherent amb el nostre electorat, vista  
la composició del nou Ajuntament resultant de les elec-
cions del passat dia 26 de maig.  

Per tot això he decidit, juntament amb el meu grup,  
exercir el meu dret a l'ABSTENCIO en aquesta sessió de  
constitució d'aquesta Corporació Municipal".  

A ^I  
(<' 
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El Regidor Sr. Badosa manifesta literalment el que 
segueix: 

"Les nostres primeres paraules d'avui en aquest Ple 
són d'acatament de la voluntat dels arenyencs, expressada 
a les urnes el passat 26 de maig i, a la vegada, tal com 
várem fer ja la mateixa nit electoral, de felicitació al 
PSC-PSOE que ha obtingut el major nombre de vots. 

És p=ublic que, que la nostra Coalició ha dut a terme 
una sèrie de negociacions amb tots els partits, per tal 
d'arribar a acords que conduïssin a intentar una opció de 
govern de les forces polítiques, a part de la més votada. 

1973 vots del PSC-PSOE i 2743 en el conjunt de les 
altres formacions, legitimaven el nostre intent d'acord, 
centrant-nos en un programa d'actuació que es fonamentava 
en la resolució d'una sèrie de mancances que encara tenim 
a Arenys, moltes de les quals no han estat enfrontades du-
rant la passada legislatura. 

Tenim vocació de govern: l'hem exercit, amb diferents 
acords, durant les dues primeres legislatures democráti-
ques, i això ens permetia plantejar propostes que, final-
ment, no han pogut arribar a concretar-se. 

Tot amb tot, avui manifestem aquí la nostra voluntat 
de col.laborar en les tasques 3e treball per a Arenys, com 
hem fet al llarg de tres períodes, i fins i tot abans, en 
diferents tasques de la vida arenyenca. 

Aquesta possibilitat de treballar per Arenys des de 
l'oposició, passa perquè el desenvolupament de la vida mu-
nicipal adquireixi l'impuls que no ha tingut els passats 
quatre anys. Passa per l'exercici de les normatives que la 
Llei preveu, de freqüència de Plens, de constitució i fun-
cionament de les diverses Comissions Informatives i de la 
seva reunió periòdica i sovintejada. 

Aquest és el marc que demanem i demanarem constant-
ment, en el qual tots els ciutadans arenyencs, a través 
dels Grups en el govern i dels Grups a l'oposició, poden 
sentir-se atesos en la defensa dels seus interessos pú-
blics. 

Per tal de servir aquests interessos globals, que 
coincideixen sempre amb els dels nostres electors, ens 
disposem a continuar treballant." 

El Regidor Sr. Fontbona manifesta literalment el que 
segueix: 
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"Assistim avui en aquest acte a la culminació del  

procés electoral iniciat el 26 de maig en el qual el poble  
d'Arenys és va manifestar a les urnes expressant la seva  
voluntat sobirana.  

Aquesta voluntat va ser la de donar al nostre grup i  
al nostre canditat Ignasi Moreno la confiança majoritària  
per a regir els destints d'aquest Ajuntament en la legis-
latura que ara s'inicia.  

Hem de dir, i ho volem fer des d'aquí i en aquest ac-
te, que 'no defraudarem les esperences creades i la con-
fiança que el poble d'Arenys ens ha dipositat, també volem  
agrair a tots els arenyencs la seva participació i la seva  
confiança.  

Tots els grups han fixat la seva postura i el seu  
vot, els quals respectem i acatem democràticament, ja que  
aquesta ha estat la seva decisió autònoma. Voldríem per la  
nostra part explicar els passos que el nostre grup ha fet  
per intentar integrar més grups als treballs municipals  

que ara iniciem.  

La mateixa nit de les eleccions, una vegada confir-
mats els resultats, el llavors Alcalde i candidat del PSC  

a la reelecció, Ignasi Moreno, feia pública pels mitjans  

de comunicació locals una oferta àmplia de participació en  
les tasques de gestió municipal als grups d'IC, PP i ERC.  

El dilluns, dia 27 de maig, en la primera reunió de  
l'agrupació del PSC es ratifica l'oferta feta per l'Alcal-
de i es nomena una comissió per tenir els contactes amb  

els tres grups abans esmentats.  

S'inicien els contactes per arribar a converses amb  
I.C. i aquests suggereisen que esperem a dissabte, dia 1  
de juny, conscients de risc que corríem i sabent les reu-
nions que hi havia entre els altres grups.  

El  dissabte, dia 1 de juny, es varen celebrar les  
tres primeres reunions amb IC, ERC i PP oferint qualsevol  

àrea que ells volguessin, ja que, i així ho vam explicar a  
tots tres grups, per no hipotecar les negociacions, havíem  
decidit no assignar les àrees als nostres regidors fins  
que no s'acabessin les negociacions. A tots tres grups els  
vam oferir treballar, i amb el grau d'implicació que ells  

volguessin, dins d'una oferta de govern ampli i de parti-
cipació.  

La resposta va ser diversa.  Des  d'IC s'adopta l'ac-
titud de demanar que fem una oferta (si oferir qualsevol  
àrea no constitueix una oferta en si mateixa no entenem  
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què es busca) i que intentaran aconseguir l'Alcaldia. 

Des d'ERC es manifesta ja d'entrada, per una part 
d'ells, optar per una postura d'oposició, però se'ns dema-
na també una oferta i ens diuen que ja en tenen una d'un 
altre grup damunt la taula i que valoraran quina és la més 
convenient. 

El PP agraeix l'oferta de participació i ens diu que 
tindran una reunió de partit i decidiran la seva postura i 
que aquesta respondrà únicament a criteris de coherència 
política. 

El dimecres, dia 5 de juny, el PP manifesta a través 
de Ràdio Arenys la seva posició d'abstenir-se a la votació 
d'avui i desestima públicament l'oferiment de CiU de for-
mar part d'una majoria alternativa juntament amb IC i ERC. 

El nostre partit es reuneix la mateixa nit en assem-
blea i després de valorar l'estat de les negocia^ions i la 
postura pública del PP acorda per unanimitat la posició 
del PSC, en el Ple de Constitució de l'Ajuntament. Aquesta 
posició és explicada als grups amb els quals els hem man-
tingut posicions abans d'aquest Ple. 

Creiem honestament que la nostra oferta d'un govern 
ampli i de participació era l'adequada als interessos d'A-
renys en aquesta legislatura, tot i que érem i som cons-
cients que amb els resultats electorals es podien perfec-
tament plantejar altres propostes més ideològiques i no 
per això menys coherents políticament. 

Entenem i respectem les postures dirigides a crear 
una majoria diferent a la que nosaltres representem i que 
és la que s'ajusta amb més rigor a la voluntat popular. 

El grup municipal socialista espera no estar sol a 
partir d'aquest acte en la defensa dels interessos d'A-
renys. 

En tot cas, el nostre grup manifesta que serem recep-
tius a les possibles col.laboracions plantejades per al-
tres opcioAs polítiques que manifestin per sobre de tot la 
defensa dels interessos de la nostra Vila." 

Tot seguit el Regidor Sr. Cucurull sol.licita l'ús de 
de la paraula. El Sr. Alcalde no accedeix a aquesta sol-
licitud; diu que en aquesta acta no és possible el torn de 
rèplica. 

Finalment el Sr. Alcalde manifesta el que segueix: 

• 
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a el que segueix: 

Senyores, senyors, companys i amics: 

En primer lloc, vull donar públicament les gràcies i  
agrair la col.laboració a les persones que van participar  
en l'activitat del consistori en la legislatura 87-91.  

També agrair la confiança que diferents membres d'a-
quest nou consistori han dipositat en la meva persona.  

Al mateix temps, vull manifestar que assumeixo amb  
tota responsabilitat les funcions que comporta el compro-
mís que adquireixo en accedir a l'Alcaldia.  

Serenament, sense voler crear recels i amb tota cor-
dialitat, en un moment que considero trascendent, voldria  
fer unes reflexions.  

Crec que per damunt dels interessos de partit, per  
damunts dels interessos personals, hem de tenir una única  
fita: FER EL NOSTRE POBLE.  

¿Fins a quin punt els sentiments viscerals, retòrics  
beneficien la nostra vila ?. Crec que ara, de cap manera.  

Arenys és plural, no és d'un partit determinat,  
Arenys som tots, pensem com pensem.  

Volem continuar escoltant idees, volem continuar fent  

un Ajuntament obert i ben proper al poble.  

Volem aconseguir un Arenys millor, el que tots ple-
gats desitgem.  

Volem continuar governant des del consens i el diàleg  
en els diferents aspectes de la vida municipal, però que  
en cap moment es pugui interpretar com a feblesa o altres  
tipus d'interpretacions.  

Crec que aquests propers quatre anys seran claus per  

a la nostra vila i, possiblement, s'hauran de modificar  
criteris d'actuació. El programa d'actuació tindrà i té  
una orientació totalment realista, continuar la revitalit-
zació de la vila, intentant definir l'Arenys dels anys  
2000.  

Tenim el repte de conciliar, el repte de continuar  
fent grans obres d'infrastructura i de donar resposta a  
les nostres necessitats anés elementals.  

També vull manifestar que considero que les funcions  
de l'oposició mereixen tot el nostre respecte, com a fun-
ció equilibrada i de control."  
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CRETARI DE L'AJUNTAMENT, 

Tot seguit, l'Alcalde aixeca la sessió, a les 13 h. 
Del que s'hi ha tractat s'estén aquesta acta, autoritzada 
amb les signatures del President i la meva, el Secretari,  
que en dono fe. 

ARENYS DE MAR, 20 de juny de 1991.  

Cr 	 .S 
 Z 	 S+ tA ^^ 

^i  t i plau. 	 •  1 	̂.  AECRETARI, 
y  L'ALCALDE, 	 V  ^^C ^  •A  

V  

DILIGENCIA./ 	Per a fer constar que l'acta transcri- 
ta que precedeix, corresponent a la sessió del Pie de data  
15 de juny de 1991, s'ha estès sense esmenes ni esborra -
ments, en els fulls núm. de timbre comunitari 089828-A en-
vers a 089833-A revers i núm. d'ordre 15 envers a 20 re-
vers.  
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