AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 9/13
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dotze hores del dia set de setembre de dos mil tretze
es reuneixen a la Sala Municipal, per tal de celebrar sessió pública extraordinari (especial)
de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil, els tinents
d’alcalde Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i
Travesa i els regidors N’Alfons Molons i Antius, Na Montserrat Carreras i Cort, En Fèlix
Oliván i Mayoral, En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia
i Formatger, En Josep Sánchez i Camps, N’Àngels Castillo i Campos i En Ramon Planas i
Freixas, assistits pel secretari accidental de la corporació, Na Gemma García Ramos.
Aquest Ple va quedar automàticament convocat en aquest dia i hora, segons disposa l’article
197 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, modificada per
la Llei Orgànica 8/1999, de 21 d’abril (en endavant, LOREG).
Tot seguit es procedeix a tractar, el següent assumpte relacionat a l’ordre del dia:
MOCIÓ DE CENSURA presentada en data 27 d’agost de 2013 pels grups municipals
d’ERC, CIU i PSC.
El secretari accidental procedeix a sol·licitar als regidors electes de major i menor edat dels
presents, a l'objecte de formar la MESA D'EDAT; segons disposa l'art. 195.2 de la LOREG,
serà presidida pel regidor assistent de major edat, la Sra. ANGELS CASTILLO I CAMPOS i
pel regidor de menor edat el Sr. RAMÓN PLANAS I FREIXAS i el secretari accidental de la
corporació GEMMA GARCÍA RAMOS.
Seguidament, la presidenta de la mesa d’edat dóna la benvinguda i declara públic l’acte i
procedeix a donar lectura de la moció de censura.
“Atesa la situació d’inestabilitat que pateix l’Ajuntament d’Arenys de Munt governat en
minoria per quatre regidors de la CUP.
Atesa la necessitat de trobar noves vies de consens i de treball conjunt que retornin la
governabilitat al nostre Ajuntament.
Atesa la voluntat de sumar esforços davant les dificultats, entenent que la unitat d’acció
política no consisteix en què hi hagi unanimitat de pensament, però sí homogeneïtat i
compromís per treballar conjuntament pel bé comú i l’interès general.
Joan Rabasseda i Ferrer, amb DNI 40295052H, Antònia Vila i Paituví, amb DNI 38791580X,
Marta de la Iglesia i Formatger, amb DNI 46223504J, Josep Sánchez i Camps, amb DNI
46694394R, Alfons Molons i Antius, amb DNI 77606183C, Montserrat Carreras i Cort, amb
DNI 40290858X, Fèlix Oliván i Mayoral, amb DNI 33883515F i Àngels Castillo i Campos,

amb DNI 05625621M, actuant en condició de regidors i regidores d’aquest Ajuntament
d’Arenys de Munt, com millor procedeix en Dret
EXPOSEM
Que d’acord amb allò que disposa l’article 197 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General (en endavant LOREG), modificat per la Llei Orgànica 8/1999, la Llei
Orgànica 2/2011, de 28 de gener i l’article 53 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en tot allò que no contradigui la LOREG,
presentem moció de censura contra el senyor alcalde Josep Manel Jiménez i Gil, per tal que
sigui sotmesa a votació del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els requisits legalment
establerts:
Primer.- La moció de censura presentada compleix el requisit de l’article 197.1 lletra a) de la
LOREG, ja que és proposada almenys per la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació, atès que el nombre legal de membres de la Corporació és de 13, i els
regidors/es proposants són 8. A part, cap membre proposant pertany al grup municipal al
qual pertany l’alcalde.
Segon.- La present moció, en compliment del que estableix l’article 197.1 a) de la LOREG,
proposa com a candidat a l’alcaldia al senyor Joan Rabasseda i Ferrer, qui accepta de forma
expressa aquesta condició de candidat amb la signatura de la present moció.
Tercer.- En compliment d’allò que estableix l’article 197.1 lletra b) de la LOREG, el Secretari
de la Corporació ha d’autenticar les signatures dels regidors sotasignants, diligència que
consta al peu de les signatures dels regidors/es sotasignants.
SOL·LICITEM
D’acord amb allò previst a l’article 197.1 lletra c) que sigui convocat el Ple per a les 12 hores
del desè dia hàbil posterior al dia d’entrada d’aquest escrit al Registre General de
l’Ajuntament, és a dir, per a les 12 hores del 7 de setembre de 2013, i es convoqui als
regidors/es a l’esmentat Ple.
I sol·licitem al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt que prengui els següents:
ACORDS
Primer.- Censurar la gestió del senyor Josep Manel Jiménez i Gil com a alcalde d’Arenys de
Munt i destituir-lo del seu càrrec.
Segon.- Proclamar al regidor d’aquesta Corporació, el senyor Joan Rabasseda i Ferrer, com
a alcalde, atès que ha estat proposat com a candidat en aquesta moció de censura.
Tercer.- Comunicar els acords precedents a qui en dret procedeixi.”
Seguidament, es concedeix la paraula, per un temps breu, segons l’ordre establert a l’art.
197.1 lletra e) de la LOREG, que es concreta que serà d’un màxim de 10 minuts segons
consens al que han arribat tots els grups polítics municipals, al candidat a l’Alcaldia, el Sr. el
Sr. Joan Rabasseda i Ferrer diu: Desprès de donar la benvinguda als presents al Ple, diu
que serà el Ple del canvi de govern municipal, el canvi d’aliances acordat per 3 grups
municipals, 8 regidors dels 13 regidors del poble, que representen 1.920 votants, que han
arribat a un acord per impulsar projectes concrets en clau de poble i modificar dinàmiques
municipals, i que ho entenen com un acte de responsabilitat envers els seus electors, que
els han votar per a què es preocupin pel poble d’Arenys de Munt, per millorar la seva qualitat

de vida; amb aquest propòsit han arribat a un denominador comú de 10 punts en clau de
poble que enumera breument:
1. Prioritzar la urbanització superficial de la Riera.
2. Reduir el número d’empreses públiques municipals i reduir el nombre de gerents.
3. Mancomunar serveis amb altres pobles i a través del Consell Comarcal.
4. Millorar la neteja i l’endreça del poble.
5. Temes de desenvolupament urbanístic: impulsar el planejament urbanístic a la
zona del rial Bellsolell.
6. Canviar la sistemàtica de subvencions a entitats i associacions.
7. Redreçar la política d’enllumenat.
8. Una política comunicativa a l’Ajuntament més objectiva i transparent
9. Temes de participació ciutadana, on posaran en marxa el Consell del Poble ja
creat
10. I de participació ciutadana, on posaran en marxa el Consell del Poble ja creat
Apunta que l’acord de govern s’emmarca en aquests 10 punts, propostes concretes que es
veuen en cor de tirar endavant, i que per això estan aquí, i tenen molt presents a les més de
700 persones d’Arenys de Munt que estan a l’atur i les 38 famílies que han d’anar a Càrites
per aliments; ens trobem al 2013 en un context econòmic concret, i en el que estigui a la
seva mà, des d’un poble petit, es farà el possible per aquestes classes desfavorides.
Aquests deu punts que ha citat molt ràpidament són totalment en clau de poble, estan en
política local i els regidors es deuen als seus electors. El nou equip de govern espera que
alguna d’aquestes iniciatives també tingui el suport dels grups de l’oposició CUP i PP, en els
temes on no hi ha diferències significatives; evidentment, en altres no serà possible. Altres
propostes per governar Arenys de Munt són totalment legítimes, però necessiten suports,
això és la democràcia; així, anar contra l’empresa privada i intentar augmentar l’estructura
administrativa amb empreses públiques és legítima, però necessita acords, també ho es
pensar en sistemes de gestió de la brossa centrats en el poble, però el nou govern municipal
creu que hi ha altres formes, com fer-ho a través del Consell Comarcal. I és una qüestió de
majories i minories; també és legítim pensar que el tema de les subvencions a entitats és
correcte com va, però els vuit regidors que estan al govern pensen que això ha de canviar
perquè genera molta paperassa i, després de tot el procediment, hi ha entitats que han rebut
una subvenció ridícula, de 7 euros per exemple.
En definitiva, el que volen és implementar projectes pel bé comú d’Arenys de Munt amb una
altra manera de governar, el govern sortint ha fet coses ben fetes i ho hem dit, ho hem
reconegut sempre que ha convingut, el tema de l'endreça econòmica i l'estalvi de
l'Ajuntament. Ningú parteix de zero, tothom edifica sobre els fonaments que ha trobat, i per
exemple, en tema de l’estalvi, que s’ha fet bé, hi ha hagut durant dos anys un govern de 7
regidors que ha materialitzat un estalvi, i tres de regidors d’aquest govern anterior
continuaran estant al govern; es tracta d’un canvi d’aliances al poble, en el que els tres
grups han hagut de fer renúncies per arribar a un punt de trobada des de la generositat i
això vol subratllar-ho, i també vol subratllar el valor de les tres forces polítiques que partint
de la diversitat i treballant amb rigor han arribat a un programa marc de deu punts, que és el
que els guiarà la gestió. Espera que aviat a la gent del poble deixi de pensar que els polítics
locals només es tiren els plats pel cap, ja que Arenys de Munt no s’ho mereix. Cita que en el
Sopar del Centrenari del dia anterior un veí li deia que els polítics van per una banda i el
poble per una altra, i això voldria que s’acabés. El que pretén el nou govern és alinear l’acció
política amb el que demana el poble, com la Riera, endreça, enllumenat i altres temes que
ha esmentat i que impulsaran.
Han intentat un govern ampli, i de moment han arribat a un govern de vuit regidors de tretze.
Apunta que l’acte d’avui és plenament democràtic, i que el Pacte pel Poble d’Arenys de Munt
no té cap més objectiu que millorar, dia a dia, la qualitat de vida de tots els arenyencs. Fer el
pas de governar és assumir molta responsabilitat. En èpoques difícils encara és més
important sumar esforços per remar en una mateixa direcció. I això és el que intentaran fer.
Acaba dient que escoltarà amb atenció les intervencions dels altres portaveus dels grups
municipals, i que el nou govern sap perfectament que ara ha finalitzat l’hora dels discursos i
comença l’hora dels fets.

En segon lloc, es dóna el torn de paraula a l’Alcalde, el Sr. Josep Manel Jiménez i Gil:
“Avui és un dia trist per Arenys de Munt.
Potser, però, a algunes persones els hi donarà un moment de felicitat.
Però avui és un dia trist per tot el poble d'Arenys de Munt.
Mai abans s'havia realitzat una moció de censura al nostre poble.
De la mateixa manera que també existia un pacte no escrit pel qual es respectava la votació
popular i -sempre!- tenia l'alcaldia la formació política més votada.
Ara tot això ha saltat pels aires. Tot això s'ha vulnerat. La nostra democràcia local ha passat
a ser una democràcia de mínims. Sense el “suplement” que, a Arenys de Munt, havíem
tingut fins ara. Ara hem passat a ser una democràcia en que la veu del poble compte poc, o
gens.
Ens diran que la moció de censura és legal. Que és, fins i tot, un “instrument democràtic”. És
cert, res a dir.
Però és realment democràtica? O és realment legitima? És democràtica i legitima quan se
salta la voluntat de les persones del poble que han escollit a qui volien per fer d'alcalde?
És poden argumentar moltes coses, però en quines ocasions es presenta una moció de
censura? En casos de corrupció, en casos de malversació de fons, en casos de crisis
institucional provocada per una pèssima gestió.
Res d'això ha passat aquí. A Arenys de Munt i amb aquest Govern, la gestió realitzada en
tots els àmbits ha anat dirigida a reconduir la greu situació econòmica que tenia el poble a
l'any 2011, producte d'anteriors governs.
Una situació que abocava l'ajuntament a la fallida econòmica, amb riscos molt importants de
passar a ser intervinguts per la Generalitat. De tal forma que hauríem perdut l'autonomia
local i la capacitat de prendre decisions des del nostre propi municipi.
A qui li hauria agradat això? A qui, que s'estimi Arenys de Munt, li hauria agradat?
Tot això no només s'ha reconduït, sinó que s'ha evitat i actualment tenim una situació
econòmica sanejada i prou solvent per portar-nos a plantejar l'abaixada de l'IBI d'un 10% i
retornar a tots els vilatans aquest esforç compartit que hem hagut de fer –tots– per reconduir
aquesta situació i per ajudar a les famílies a portar millor aquest moment de greu crisi
econòmica.
La gestió econòmica realitzada per aquest Govern està fora de tot dubte. Una gestió que és
producte de l'esforç i el treball realitzat en tots els àmbits i per tots els regidors de Govern,
feta amb la màxima honestedat i, a més a més, reconeguda per tots els partits que avui
presenten aquesta moció de censura.
Una moció de censura és una acció traumàtica, càustica, agressiva –una agressió que
provoquen els que la presenten– contra el poble, contra la gent que amb el seu vot va
decidir com volien que els governessin i qui volien que els governés. I sol dividir a la
població. És per aquest motiu que acostuma a deixar una forta empremta -força negativa- en
aquells municipis que l'han patida.
Fins i tot en casos de pèssima gestió o de malversació de fons la gent rebutja les mocions
de censura, perquè volen ser ells qui decideixin, amb el seu vot, si s'ha fet bé o malament.
No volen que els altres decideixin per ells.
Però a Arenys de Munt per què ha passat? Per què?
Per què aquesta ànsia de poder?
Segons han dit els partits polítics que presenten la moció de censura, ha estat per dos
motius: pel personalisme de l'Alcalde i per garantir la governabilitat.
Dos motius totalment subjectius, gens mesurables i gens quantificables.
Dues opinions, al cap i la fi.
Són aquests motius prou importants per l'enrenou i l'empremta que es deixarà al poble?
Sincerament, no.
És per això que avui és un dia trist pel poble d'Arenys de Munt i per a tots aquells que ens
l'estimem.

Diuen: l'alcalde és un personalista. A on és el mesurador de personalismes? Nosaltres no
n'hem vist cap. N'hi haurà persones que consideraran que ho és. N'hi ha que consideraran
que no ho és. N'hi ha que consideraran que ho és poc. N'hi ha que consideraran que encara
ho és massa poc, que ho hauria de ser molt més perquè tot funcionés millor.
Són opinions.
En qualsevol cas el que queda fora de tot dubte, és que a tots els municipis del país, les
oposicions acusen als alcaldes de ser personalistes. És l'argument més simple, més banal i
més frívol. Els menys elaborat intel·lectualment. Costa molt poc pensar-ho i menys dir-ho.
En aquest temps hem intentat ser responsables, rigorosos, constants, treballadors,
disciplinats, perseverants, actuant amb determinació i amb rapidesa per resoldre la
complicada situació que ens vam trobar en arribar a l'Ajuntament i per no perjudicar a tots
els vilatans, evitant la previsible pujada d'impostos.
Aquests valors, que són positius i en molts llocs voldrien pel seus governants, aquí s'han
presentat com a pejoratius i negatius.
Amb quina intenció? Potser no es volia que es resolguessin els problemes existents? Potser
es volia que tot continués com sempre? Sense resoldre els problemes i pagant el poble?
S'ha dit que calia garantir la governabilitat, pel fet què hi havia un govern en minoria.
Al país hi ha molts governs en minoria, la immensa majoria de CiU. Alguns amb minories
menors que la que es produïa a Arenys de Munt i, per aquest motiu, en cap lloc s'ha
plantejat presentar una moció de censura.
CiU, a nivell de tot el país, té, de forma genèrica, una premissa: que ha de governar la
formació política més votada. Una premissa que és resultat de la decepció que els hi va
comportar la gestació dels dos Governs tripartits, quan la formació més votada va ser CiU.
En declaracions d'Artur Mas, fetes el 6 de novembre del 2006 -el dia després d'anunciar-se
el segon tripartit-, va dir que això significava, obro cita, 'una certa merma, per dir-ho així, de
qualitat democràtica del sistema per no respectar el legítim guanyador de les eleccions', fi de
la cita.
Recordem que qui va guanyar les eleccions municipals a Arenys de Munt va ser la CUP. I no
podem oblidar que CiU no ha fet res en contra dels governs en minoria de Badalona i
Castelldefels, tots dos en mans del PP, per exemple.
Arenys de Munt és diferent, s'ha d'arraconar als independentistes.
Tornant a la governabilitat. La responsabilitat de garantir la governabilitat és de tots; si es vol
treballar pel poble i es vol el millor pel poble. La responsabilitat de la governabilitat no és
només de qui governa. És també de l'oposició. Però algú ens pot demostrar que no s'ha
garantit la governabilitat, quan tot just fa dos mesos que ens van deixar en minoria? I quan
només s'ha fet un Ple? Un Ple que, per cert, de 17 punts presentats pel Govern se'n van
aprovar 15.
O és que, potser, els grups que presenten la moció de censura tenien la intenció de no
garantir aquesta governabilitat, bloquejant-la, en perjudici de tot el poble i només en benefici
seu? I això els ha empès a presentar la moció de censura? Quins són els motius reals,
doncs?
El que sí és cert és que ara, sí que volen el pastís, quan nosaltres n'hem tret totes les
mosques. Abans el rebutjaven. I tampoc podem oblidar que ERC va rebutjar entrar al
Govern a l'inici de mandat, quan el pastís estava ple de mosques.
En aquell moment va ser la CUP qui va plantejar un Govern d'Unitat Independentista, a ERC
i a CiU. Ara són ERC i CiU qui envien a l'oposició a una formació independentista. Però, en
canvi, incorporen al Govern d'Arenys de Munt -capital simbòlica de l'independentisme, no ho
oblidem- una formació espanyolista, el PSC-PSOE que, aquí, a Arenys de Munt, ha votat
sistemàticament en contra de totes les iniciatives de país, de totes les iniciatives
d'aprofundiment de les nostres llibertats com a poble i d'aprofundiment de la nostra
democràcia.
Una decisió d'una gran coherència.
O és que els interessos són uns altres? La unitat dels partits convencionals? Aquests partits
que porten governant el nostre país en aquest període tardo-franquista, mal anomenat
'transició i democràcia' que va començar a l'any 1976. Tots units en contra de la CUP.

Tots units contra la formació política que representa una regeneració democràtica al nostre
país, que representa una alternativa a aquests partits convencionals i una forma totalment
diferent de gestionar el bé públic a favor dels interessos dels ciutadans, municipalitzant
serveis, millorant-los, apropant la seva gestió a la gent, reduint costos i tornant els beneficis
als ciutadans. Uns beneficis que s'emportaven abans -aquí, a Arenys de Munt- les grans
empreses privades, o multinacionals, o la banca, i que nosaltres pagàvem amb els nostres
impostos.
La política convencional no ha pogut resistir que aquest model demostrés, com realment
aquí ha passat, que hi ha polítiques, i polítics, menys mediocres; que hi ha polítiques, i
polítics, menys interessades; i, en definitiva, que sí, que hi ha altres polítiques, i altres
polítics, amb major capacitat, especialment quan no hi ha trampa, quan l'objectiu és el bé
públic, el bé de tots i per sobre de tot i de qualsevol cosa i de qualsevol interès particular.
Aquí s'han confrontat dos models de gestió del bé comú: el que prima els interessos dels
ciutadans o el que prima els interessos de les grans corporacions. Que hauria passat si
aquest model s'escampés? S'havia d'aturar.
I encara algun il·lús o algun ingenu es creurà això que s'ha repetit tantes vegades -i és
curiós que s'hagi repetit tantes vegades-, que aquí només estem parlant d'un tema local. Si
fos cert, perquè s'ha repetit tant? A qui han de convèncer repetint-ho tantes vegades? Que
se'ns amaga?
No serà que se'ns vol amagar que aquesta moció de censura ha estat elaborada a la cuina
de la direcció nacional d'ERC? Important-los ben poc l'opinió de la gent d'Arenys de Munt?
Per anar acabant.
De ben segur que no hem fet coses ben fetes.
Prendre decisions no és fàcil, decidir és un dels drets que defineix la llibertat, però mai surt
de franc. Té un cost, el cost de cometre errors.
Però l'hem d'assumir, perquè hi havia moltes decisions que s'havien de prendre i s'havia de
fer amb la màxima urgència. Teníem dues opcions: podíem haver-nos dedicat a fer bullir
l'olla o podíem fer coses. Vam optar per la segona via i hem pres decisions.
És cert que hem comés errors, Se'ns ha criticat, per exemple, el procés de subvencions.
N'hem fet també anàlisi i autocrítica. Però, ha estat realment un error? Les entitats que
sempre havien estat excloses de rebre subvencions i se sentien discriminades, ara el procés
els hi garanteix accedir-hi, a diferència de donar subvencions "a dit"; es podria haver fet
millor, sens dubte; però ha estat un error?
També hi ha hagut encerts, molts encerts. Reduir el deute en 2.200.000,-; pagar a tots els
proveïdors; potenciar les compres a negocis d'Arenys de Munt i pagar-los les factures amb
una mitjana inferior a 25 dies; municipalitzar serveis i recuperar els beneficis per als vilatans;
aconseguir baixar l'IBI un 10%; democratitzar l'ajuntament i apropar-lo a la gent; impedir que
SOREA se'n porti 600.000 del poble; aconseguir la Sala d'Exposicions per al poble lliure de
lloguer. En podríem dir molts més encerts, però a partir d'ara tindrem temps per anar-los
desgranant.
Hi ha una cita que m'agrada i diu:
'A la terra fan falta persones que treballin més i critiquin menys;
que construeixin més i destrueixin menys;
que prometin menys i resolguin més;
que esperin rebre menys i donin més;
que diguin millor ara que demà' .
És de l'Ernesto 'Che' Guevara.
Abans d'acabar vull fer un agraïment especial a la Sílvia, en Fèlix i la Jèssica, aquest grup
de persones joves, engrescades, amb il·lusió que s'implicaven per canviar les velles
dinàmiques que impedeixen avançar al nostre poble. I ho han fet dedicant-hi moltes hores,
molt de treball, molt d'esforç, a costa de les seves vides, de les seves famílies i dels seus
fills.
Nois, així és la “política”, no compta la capacitat de treball, l'eficiència, la innovació, la
creativitat, el rigor, les ganes, la il·lusió. Només compta la 'política'.

I com diu l'Agustí Barrera: 'perquè, fet i fet, sempre han manat els mateixos' i jo afegeixo, 'la
voluntat del poble compta poc o gens'.
Avui, vostè, Sr. Rabasseda serà Alcalde i jo no. Ho aconseguirà per la porta del darrere,
sense haver guanyat cap vegada les eleccions al poble. Haurà d'arrossegar la indignitat
d'haver-ho fet amb una moció de censura que no és ni ètica ni estètica, feta amb nocturnitat i
perfídia, al mig de les vacances. Una moció de censura que ningú entén i que molt poca
gent comparteix, incloent-hi bastants dels seus.
Però no és preocupi, li ofereixo tota la meva col·laboració i els meus coneixements, per tal
que resolgui, de forma satisfactòria, els problemes de veïns que ara veuen amb preocupant
incertesa aquesta situació.
No ho faig perquè s'ho mereixi. Si hagués guanyat les eleccions, sí.
Ho faig perquè els que no s'ho mereixen, de ben segur i de cap de les maneres, són els
nostres convilatans, que pateixen maniobres polítiques sense solta ni volta, per aconseguir
el poder a qualsevol preu.
Avui és un dia molt trist per a tot el poble d'Arenys de Munt.
I per a totes les persones que ens l'estimem de veritat.”
Finalment, el torn de paraula dels portaveus dels grups municipals, intervenint els següents
regidors per ordre ascendent segons els vots obtinguts en les eleccions que van constituir
aquest Consistori:
Pel Grup Municipal PP, el regidor Sr. Ramon Planas i Freixas, que literalment diu:
“Bon dia a tothom. Avui estem aquí per un motiu de falta de consens i voluntat política. Això
ha quedat palpat i demostrat. I, per què no dir-ho, també? Per un factor personal que també
ha influït molt. La moció de censura: per què es fa segons el nostre parer? Per
enfrontaments continuats entre forces polítiques. Això és el que ha causat que s’arribés a
aquesta situació tant insostenible. I, també, per que no dir-ho, ens agradaria donar la nostra
versió de per què no van participar a la moció de censura. Jo mateix vaig reunir-me, a
petició del Sr. Joan Rabasseda, per comentar-me que fes costat a la moció. Després
d’exposar-me tots els arguments, vaig dir que ho meditaria amb la Junta Local, perquè
també ho decidim amb Junta Local, no és un membre solament. Vàrem decidir al final no
participar en la moció, poder fer-ho? Sí. Devíem fer-ho, no. I teníem més arguments que cap
altre grup municipal per recolzar-ho. Per quins motius? Atacs al PP, a destacats membres
que també ho són, tan a nivell estatal com a nivell autonòmic. Fins i tot, fer-me a mi persona
non grata del poble d’Arenys de Munt. Al nostre parer, això és vergonyós. No vàrem
participar a la moció només per un motiu i per una senzilla raó. D’un temps cap aquí, hem
tingut més diàleg amb l’equip de govern i això s’ha de reconèixer. Per exemple, en un sentit i
amb una proposta que era treure la mesquita dels baixos d’un bloc de pisos i era traslladarla a un lloc que no molestessin i poguessin practicar lliurement la seva pràctica ideològica.
També vam tenir una proposta que estan tirant endavant, que va ser el tema de
cardioprotegir, que s’està treballant. Aquestes maneres de coherència i de canvi de rumb a
l’hora de prioritzar les propostes envers el poble, aquest ha estat, per nosaltres, pel PP, la
prioritat per no recolzar aquesta moció de censura. Perquè el que sempre diu és que és molt
fàcil dir paraules, és molt fàcil fer i dir coses que desprès no apliques. Però des del PP, des
del primer dia, van dir i van recolzar i van deixar fer a l’equip de govern. Fos qui fos.
Seguiran en la mateixa inèrcia i en la matèria directriu. És deixar fer, aportar i contribuir.
S’alegra que, ara, altres grups municipals diguin que treballaran molt dur i acceptaran les
propostes. Això és el que s’hauria d’haver fet al principi tots plegats, perquè el poble
d’Arenys de Munt, si no recorda malament, fa dos anys que estàvem en una greu crisi
econòmica en tots els sentits. I és el que hem de meditar conjuntament i fer un front comú
en depèn quines propostes. No parlo ideològicament, parlo de ser pràctics. Pràctics en
practicar una política activa, constructiva. Treball, esforç, sacrifici, això és el que sempre diu
en els plens i no es cansarà de repetir-ho. Sempre deixarà fer a l’equip de govern. Això sí,
amb serietat i rigorositat. Això és el que sempre fa el PP i és el que intenta fer en aquest
poble. Moltes gràcies.”

Pel Grup Municipal PSC, la regidora Sra. Àngels Castillo i Campos, que literalment, diu:
“Avui és per a mi i pel partit a qui represento, el Partit dels Socialistes de Catalunya, un dia
d’esperança i d’il·lusió.
Perquè per damunt de tot, per a nosaltres, i pel meu partit estan les persones: arenyencs i
arenyenques.
I sé, estic convençuda, que aquests canvi de govern que em disposo a explicar és el millor
pel nostre poble, i que tenim la força, el coratge i la il·lusió per governar sabent que ens
trobarem amb moltes dificultats i amb molts problemes sense resoldre.
És evident que avui s’escriu a les pàgines de la història política del nostre poble un nou fet,
una nova circumstància, inèdita: la presentació d’una moció de censura.
Aquest fet, tot i ser extraordinari, no reflexa res més que la normalitat democràtica que
regeix el nostre municipi, i al país.
Serà un canvi de govern resultant d’un ferm i lleial acord entre els representants de tres
partits que els darrers mesos hem compartit tasques a l’oposició a Arenys de Munt:
Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de
Catalunya, la suma dels quals representem el 57% dels votants del 2011 a les passades
eleccions municipals, gairebé sis de cada deu, front un 26 % que representa l’actual equip
de govern, menys de la meitat.
Aquest acord s’ha fet amb un únic interès: el de treballar pels veïns i veïnes d’Arenys de
Munt, lluny de qualsevol interès personal; fent-t’ho de forma activa, transversal i pensant
sempre a nivell local, deixant de banda interessos estrictament partidistes per donar pas a
les persones. Amb ideologies profundes, amb la igualtat, la fraternitat i la llibertat com a
base, com a valors, sí, però fent equip, un únic àtom.
Posant en valor allò que ens fa sumar, i minimitzant aquells aspectes en els quals haurem
de trobar punts d’entesa.
És a dir, treballar pel poble, recuperant projectes programàtics amb els quals coincidim
plenament amb els nostres socis de govern i que ens beneficiaran a tots.
Els socialistes hem pensat en sumar per contribuir a fer un govern fort, on l’objectiu es
també treballar entre tots pel poble. Evidentment, el PSC no podia eludir la seva
responsabilitat quan el denominador comú és treballar plegats pel bé d’Arenys de Munt ja
que sempre hem tingut i tenim aquesta voluntat de consens i de treball per a les persones.
La suma, a nivell local i a nivell comarcal, és un dels nostres valors els darrers anys.
De l’aritmètica a la política. L’aritmètica no ens feia necessaris ni imprescindibles. La política,
sí. L’aportació política que és la suma del PSC a aquest pacte deixarà petjada, la petjada
social.
I els motius són clars.
Després del passat Ple del 25 de juliol on es va demostrar la manca de consens i de
denominador comú pel que respecta a projectes de poble.
Allò va fer molt visible que el Govern ni tan sols va poder portar endavant la majoria dels
punts de l’ordre del dia. Al Ple, allà a on s’emmiralla, com avui, la democràcia local. A on es
presenten, es debaten i s’aproven els grans projectes pel poble.
Estem convençuts que aquesta circumstància, l’haver de retirar alguns punts, va ser per
manca de diàleg amb l’oposició. De nou, el mirall de la democràcia local, el Ple, traslladava
una imatge massa normalitzada aquests dos darrers anys, la de la manca de diàleg.
I la política també és diàleg, és negociació i són també pactes; la política és, sobretot la
renúncia. La renúncia dels uns i els altres per arribar a acords. Allò que es demostra en el
decàleg del nostre Pacte de Govern, que es renunciar a part de les teves idees per sumar la
dels altres.
Elements tots ells imprescindibles per a la millor gestió del bé comú.
Entenem aquests canvi de govern com un acte democràtic i de majories.
El PSC, i el PSC d’Arenys de Munt, hem acceptat sempre les regles del joc, amb elles ens
presentem a les eleccions, i acatem sempre el seu resultat. Avui, demanem el mateix a la
resta.
Per part nostra, a treball, compromís, força, proximitat, i il·lusió no ens guanyarà ningú.

Visca la democràcia, visca Arenys de Munt!”
Pel Grup Municipal CIU, el regidor Sr. Alfons Molons i Antius, diu textualment:
“Bon dia a tothom i gràcies per estar aquí, autoritats, vilatans i vilatanes, companys i
companyes del partit.
La política és el procés de presa de decisions en grups humans, els mètodes per guanyar i
conservar el suport de les persones per a realitzar una acció en grup. Definició encertada
que aquests dies m'agrada utilitzar ben trobada pel company regidor Fèlix Oliván.
I després de tenir el suport, la política ha de ser capaç d'ajuntar els diferents grups per
sumar la majoria necessària per poder governar. O sigui aconseguir acords que assegurin la
governabilitat.
Des de CiU pensem que ajudar a la governabilitat és un valor. Un valor i no un fet negatiu.
En tot cas, els que no són capaços d'arribar a acords són els que s'haurien de justificar i no
atacar als que hem demostrat sempre que sabem arribar a acords des de la responsabilitat i
fugint de personalismes i partidismes.(alcaldia)
El maig del 2011 vam pensar que l'acord amb la CUP entrava en un criteri, no dogma, que
CiU hem tingut que és que la llista més votada pugui tenir opcions de governar, malgrat fos
per uns pocs vots, L'arc polític arenyenc és força igualat per dalt. Les tres principals forces
només difereixen un 3,5%(119 CUP i 83 ERC) entre la primera i la tercera.
Fent unes renúncies importants fins i tot renunciant a l'alcaldia que un altre pacte ens oferien
dos anys. Tot això només es pot entendre des de la responsabilitat i posant només una cosa
davant de tot: Arenys de Munt!
Les nostres renúncies o enlentiments del nostre programa van ser perquè, per la CUP, fos
assumible el pacte, han rebut com a resposta la manca de respecte pel nostre programa, la
manca de respecte per la feina feta doncs sembla que la CUP hagi estat governant sola
aquests dos anys i poc, alguna responsabilitat, amb tot això tant bé que diuen que han fet,
devem tenir, no? Que evidentment se n'han fet de coses ben fetes. La resposta estant al
govern ha estat aquesta, afegida al personalisme i pressa unilateral de decisions. I fora del
govern l'agraïment a l'esforç de CiU per donar l'opció de governar i per la intensa feina feta,
malgrat els entrebancs que ens posaven, ha estat la difamació i la mentida. Passant en un
mes de dir-nos que érem fantàstics a difamar-nos vilment.
Votar-vos com a Alcalde no era un xec en blanc. Era un compromís entre dues forces molt
igualades que calia cuidar. Vostès, els de la CUP, els ha mancat humilitat, i pensar que la
seva victòria era relativa, uns pocs vots enfront la segona i tercera força.
Els actuals grups polítics hem fet un gran treball i esforç i ens vam posar d'acord amb un
programa que té deu punts principals i el pacte estableix quina ha de ser la manera de
governar Arenys de Munt.
Des de CiU vam optar per aquest nou govern perquè els principals punts programàtics i
accions que creiem necessaris estant recollits en el pacte i en la manera de fer.
Fins el juny hi havia un govern que representava el 47,5% dels vots i ara hem arribat a un
acord que significa un 57,3.
En tot cas, un govern més fort ara de 8 regidors/ores front els 7 de l'anterior.
I des de CiU aportant l'experiència i la feina feta. Doncs totes les coses que s'han fet bé fins
ara també han estat gràcies a nosaltres. I assumint que algunes cal millorar-les força.
Comencem una nova etapa amb il·lusió, responsabilitat i sobre tot amb un canvi de la
manera de fer vers els vilatans i vilatanes i els treballadors de l'ajuntament.
Acabo amb un fragment d'un poema de Vicent Andrés Estellés que m'agrada utilitzar en
moments com aquest:
Assumiràs la veu d'un poble,
i serà la veu del teu poble,
i seràs per a sempre, poble.
I patiràs i esperaràs,
potser s'en riguen, potser et delaten,
tot això són banalitats.
Allò que val és la consciència

de no ser res si no s'és poble.
Visca Arenys de Munt i Visca Catalunya!”
Pel Grup Municipal ERC, el regidor Sr. Joan Rabasseda i Ferrer cedeix la seva intervenció a
la regidora Sra. Antònia Vila i Paituví, i textualment diu:
“A les passades eleccions, malgrat que el nombre de regidors d’ERC i CUP era igual i ens
separaven una trentena de vots, va ser totalment impossible fer un pacte de govern amb
vostès pel seu enrocament en el consens dels programes.
El grup municipal d’ERC sempre hem treballat amb rigor i voluntat d’entesa malgrat que no
ens han facilitat gens la tasca d’oposició, tal i com hem denunciat repetides vegades en
aquest plenari i això ens ha costat algun procés judicial, les costes del qual les ha pagat
l’ajuntament.
En aquests dos anys hem fet moltes propostes, amb la voluntat de millorar el nostre poble i
vostès n’han recollit molt poques. Propostes de mancomunar serveis, la mesa local anticrisi,
la minideixalleria, arranjaments de diferents espais del poble amb poc pressupost, o aplicar
una política d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, són propostes que hem fet i no
han portat a terme. Malgrat tot, hem votat en el mateix sentit que el govern en el 64% de les
ocasions.
Hem participat activament en els consells municipals, a la comissió de la sardana, a la
comissió d’atorgament de subvencions, patronat Verge del Remei, i a nivell nacional,
després de treballar per a la consulta per la independència del 2009, som actius als actes de
l’Assemblea Nacional.
Amb la CUP a l’equip de govern hem tingut un difícil accés a la documentació municipal,
moltes traves per a entrar mocions al ple, han publicat tendencioses notes de premsa que
només afavoreixen el seu partit, no respectant la pluralitat del ple, ...
Els regidors i regidores d’Esquerra canviarem aquesta dinàmica; si tenen ganes de treballar
per al poble, tenim la mà estesa per a consensuar els diferents projectes que hi ha damunt
la taula, en cap cas acceptarem imposicions unilaterals per part del seu partit.
Entenem que és lícit aspirar a governar, totes les formacions polítiques aspiren al govern per
a portar a terme el seu programa i el seu projecte de poble, cosa que no vol dir “ocupar una
cadira” com moltes vegades hem sentit a dir a l’alcalde de nosaltres.
Caldria que la CUP fes un gest d’humilitat i d’autocrítica sobre la seva escassa capacitat de
consensuar i treballar amb la resta de partits. Per què no poden tenir un pacte estable amb
cap formació política?
Fruit de la seva dificultat de treballar amb els seus antics socis, s’ha obert un nou escenari,
on ERC ha aconseguit arribar a acords amb CiU i PSC, i no amb la CUP, fet que demostra
que ens podem entendre fàcilment si hi ha voluntat per les diferents parts.
A les passades eleccions, el joc polític va decidir que nosaltres ens quedàvem a l’oposició
malgrat érem un partit amb capacitat per a governar. Ara, aquest joc polític ha canviat la mà
i vostès, regidors de la CUP, haurien d’acceptar el resultat d’aquestes negociacions; en cap
cas és un cop d’estat ni un front comú contra la CUP, com el Sr. Jiménez ha dit aquests
últims dies a la premsa.
Els veïns i veïnes d’Arenys de Munt no volen titulars de diari, volen que els resolguem els
problemes, i això ho farem amb rigor i eficàcia, sense clientelismes. Perquè apagar els llums
per a estalviar no vol dir que sigui una mesura eficient; eficiència és prestar el mateix servei
amb menys despesa. I la gent del poble es mereix tenir els fanals encesos.
El regidors i regidores que presentem aquesta moció estem molt engrescats i il·lusionats per
aquests dos anys que ens queden per acabar aquest mandat, i la bona sintonia va quedar
palesa des de bon començament.
Ens queda poc temps, i no podrem fer grans obres, però sí que podem millorar el dia a dia
de les persones i així ho farem.
Prendrem el relleu amb responsabilitat i respecte per la tasca que hem de fer a l’ajuntament.
És un honor treballar per al nostre poble i treballarem amb tolerància i discreció per a què
tothom se senti bé, regidors, treballadors de l’ajuntament, entitats i ciutadania.”

Pel Grup Municipal CUP, la regidora Sra. Sílvia Vazquez i Marquès, que literalment diu:
“A nosaltres, els regidors de la CUP, avui ens agradaria poder expressar com ens sentim
davant aquesta injusta moció de censura.
Primer de tot volíem parlar de decepció.
Hem dedicat moltes hores i esforços a tirar endavant un programa molt ambiciós i innovador.
Perquè ho volem tot.
Un programa que apostava per la municipalització de serveis; l’aigua, la deixalleria, l’escola
bressol i la neteja d’edificis públics són els que hem pogut tirar endavant i a hores d’ara ja
podem dir que els resultats de tots ells són positius. No només perquè tots aquests serveis
han suposat una reducció de la despesa sinó també perquè n’hem millorat la seva qualitat.
Ens han dit que la municipalització és un concepte ideològic i que el paper ho aguanta tot,
sense reconèixer els comptes amb beneficis, que són una realitat. Com si passar-ho tot a
mans privades o empreses mixtes no fos ideològic.
S’ha reduït el deute municipal, s’han pagat totes les factures que es devien a proveïdors,
s’han generat llocs de treball per combatre l’atur amb mesures socials, s’ha optimitzat
l’estructura de l’Ajuntament, s’ha potenciat el petit comerç local en contra les grans
superfícies comercials i a favor d’una residència geriàtrica.
I hem intentat implicar-hi a tothom mitjançant la participació ciutadana, realitzant processos
de participació com el de la recollida de residus, on van participar 250 persones del poble.
S’ha creat també l’Oficina d’Atenció al Vilatà aconseguint-se que el termini de resposta a les
peticions dels vilatans fos la meitat que la mitjana catalana, inclús per sota que el termini de
resposta del Síndic de Greuges.
Aquest govern ha fet tot aquest esforç sense que això anés en detriment de la cultura, de
l'esport, del respecte pel medi ambient, de les festes i tradicions...
Des de la CUP i des de la CUP d'Arenys de Munt, el que hem pretès des del primer dia és
atendre el que la societat fa temps que demana. Una nova forma de fer política. Una forma
de fer política respectuosa amb el ciutadà i que conti amb ell, d’aquí la confiança en la
participació popular. Una forma de fer política en la que els diners del poble tornin al poble,
no que vagin a parar a mans privades, o a enriquir alguns empresaris o serveixin per pagar
sous de politics.
Una forma de fer política transparent, sense foscor ni opacitat. On el càrrec que ocupes és el
que el poble t’ha cedit, sense voler-t’hi perdurar, no volem fer de la política una forma de
diferenciar-nos dels altres o un “modus vivendi”.
Davant de tot això, per què sentim decepció? Doncs perquè no és just que en aquest
context de tanta normalitat política, sens faci una moció de censura i sens retiri del govern.
Però no tot és decepció, ens sentim forts per continuar treballant, per continuar construint i
aportant idees de millora pel nostre poble. I és en aquesta línia que la CUP seguirà lluitant.
En les darreres eleccions la CUP va obtenir 855 vots, guanyant-les i passant d’un regidor a
quatre. El poble demanava un canvi. Per tant, estàvem obligats a governar, no podíem
decidir quedar-nos a l'oposició i aquesta mateixa obligació és la que vam assumir el passat
mes de juny, quan CIU va optar per abandonar el govern municipal.
Amb 4 regidores i regidors teníem l’obligació de continuar governant i l’hem complert amb
tota la responsabilitat que la situació ha reclamat.
Com deia, 855 veïns i veïnes van confiar en el nostre projecte i tenim la satisfacció de no
haver-les traït, la satisfacció d’haver treballat coherentment amb el que vam prometre en
temps tan difícils.
El programa amb el que avui vostès defensen aquesta moció de censura és un programa
que recull només aquells aspectes en els que vostès tres coincideixen i, per tant, per força
aquest ha de ser un programa incoherent: allò en el que no coincideixen ho han esborrat del
programa, i això genera buits i incoherències. El seu programa doncs és un programa de
mínims i nosaltres no creiem que la situació d'Arenys de Munt sigui avui tant excepcional
que requereixi de “mínims”. De fet, ni al juny de 2011, quan la situació econòmica era
realment complicada, avui ja superada gràcies a aquest govern que vostès expulsen, ni
llavors, deia, vostès van creure oportú un govern de mínims.

Vostès poden argumentar però no convèncer, que aquests mínims són compartits per la
totalitat dels seus votants. Si així fos, vostès s'haguessin presentat a aquelles eleccions en
coalició i amb el seu programa de mínims. I no haguessin obtingut 8 regidors sinó més
encara.
Però sabien que hi havia molts electors que els votarien precisament per allò que proposava
ERC diferent de CiU, per allò que proposava CiU diferent de PSC o per allò que proposava
PSC diferent de ERC. I avui, tots aquests votants seus no poden avalar el seu programa de
“mínims”.
S'ha repetit que una moció de censura és democràtica, sí. Però no n'hi ha prou amb això, cal
alguna cosa més que a Arenys de Munt no es dóna. Però, sigui com sigui, no es pot fer una
moció de censura a la democràcia: li pesi a qui li pesi, la CUP continuarà sent, fins al maig
de 2015, la llista més votada, ni que sigui per 35 vots. I aquesta responsabilitat no la perdem
de vista en cap moment.
Marxem del govern amb la sensació de la feina ben feta i la consciència tranquil·la. Amb la
seguretat que hem estat aquí per ajudar al poble i no a nosaltres mateixos.
L’oposició ens obre una gran oportunitat, una oportunitat de demostrar que lluitarem pel que
hem construït amb energia, il·lusió i tenacitat durant aquests dos anys. I oportunitat de
seguir treballant, treballant per canviar les formes de fer política, entre les quals, no hem
tingut un sou a càrrec de les atribucions dels vilatans.
Volem agrair a totes les persones que ens vau donar confiança i que ens heu permès
gestionar durant 2 anys i 3 mesos el poble; ens sentim privilegiats i privilegiades pel fet
d’haver-nos donat aquesta oportunitat, l’oportunitat de conèixer de prop el funcionament
complex de l’administració, d’haver adquirit coneixements i experiències i sobretot d’haver
intentat portar a terme les il·lusions de molta gent.
Us agraïm les mostres de suport rebudes, que han estat moltes!
Des de l’oposició, continuarem fent feina, continuarem lluitant perquè no hi hagi injustícies,
continuarem lluitant per viure en un poble digne.
Però sobretot per seguir construint, col·laborant amb el govern en allò que beneficiï el poble,
que beneficiï els Països Catalans i condemnant i no donant suport a allò que traeixi el que
hem fet i a la nostra idea de poble i de país. Gràcies.”
En compliment del que determina l'art. 197.1 lletra e) de la LOREG, es procedeix a la votació
de la moció de censura.
Efectuada la votació mitjançant paperetes secretes, es procedeix, per part de la presidència,
a l'escrutini, amb el següent resultat:
Vots emesos..............................................13 (tretze)
Abstencions................................................ 0 (zero)
Vots vàlids..................................................13 (tretze)
Les paperetes vàlides es distribueixen de la següent manera:
- Vots a favor de la moció: 8
- Vots en contra de la moció: 4
- Vots en blanc: 1
En conseqüència, essent TRETZE el nombre de Regidors i SET la majoria absoluta legal,
resulta aprovada la moció de censura presentada i la senyora presidenta de la Mesa d'Edat
manifesta que, en aquest moment d’adopció de l’acord:
- queda proclamat Alcalde el Sr. Joan Rabasseda i Ferrer.
- cessa com Alcalde el Sr. Josep Manel Jiménez i Gil.
A continuació, la presidència de la Mesa li pren el jurament o promesa següent:
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 del Sr. Joan Rabasseda i Ferrer:
Per imperatiu legal, sí prometo, essent conscient que el dipositari de la sobirania és el poble
d’Arenys de Munt, poble al que continuaré servint amb totes les energies, tenint molt
presents els valors de la justícia social i l’honradesa, i en el context d'aquest horitzó nacional
que tenim a tocar.
A continuació la presidenta de la mesa d’edat, Sra. Castillo, diu: "Ara el que hauria de fer el
Sr. Jiménez és passar-li la vara i la medalla de l'Ajuntament d'Arenys de Munt".
El Sr. Jiménez respon a aquesta petició que: “Davant d'una moció de censura, que no deixa
de ser un acte agressiu i càustic, no penso que sigui jo qui hagi de donar la vara ni posar-li
la medalla d'Arenys de Munt al Sr. Rabasseda. No és lògic ni coherent, per nosaltres avui és
un dia molt trist, com ho és per molta gent d'Arenys de Munt. Potser aquest honor li
correspondria al Sr. Alfons Molons". És la Presidenta de la mesa d'edat qui els lliura al nou
Alcalde, Sr. Rabasseda.
A continuació, el Sr. Rabasseda pren la paraula i diu:
“Moltes gràcies. Parlem una mica més. Als demòcrates ens agrada parlar. Que s’acostin el
primer i la segona tinent d’alcalde per fer el parlament final. Poden vostès imaginar-se que
aquest acte l’han mirat d’organitzar el màxim de bé i que els Serveis Tècnics de
l’Ajuntament, aquí, a la Sala, l’han adequat. Fins i tot, aquesta setmana, n’hem estat parlant
molt amb els regidors de la CUP, amb el regidor Sr. Jiménez s’havia arribat a l’acord de què
ell em donaria la vara. És una manera de fer que avui es torna a posar de manifest, és una
manera de fer, una cosa que es va acordar fa dos dies i avui ja ho ha sigut així. Vull dir unes
quantes coses amb el cor a la mà. És un honor ser representant de la vila d’Arenys de Munt.
Arenys de Munt és un poble amb moltes particularitats i és un poble on la majoria de veïns i
veïnes són independentistes. I per això els alcaldes som independentistes. El govern que
ara comencem, el treball que tenim a davant, és un govern majoritàriament independentista,
el Sr. Jiménez és independentista, el Sr. Carles Móra és independentista i va ser qui va tenir
el coratge de suportar totes les pressions quan al 2009 vam fer la consulta i era l’alcalde qui
judicialment se la jugava. El Sr. Majó, l’alcalde que el va precedir, és independentista. En
definitiva, els polítics locals som independentistes perquè els veïns i les veïnes d’Arenys de
Munt són majoritàriament independentistes. Ara bé, com a representant institucional
d’Arenys de Munt, ara que em toca fer alcalde d’Arenys de Munt, jo també seré representant
dels veïns i veïnes d’Arenys de Munt que no són independentistes i dels veïns i veïnes
d’Arenys de Munt que consideren que xiular és el que han de fer en un acte com el d’avui.
Jo seré l’alcalde de tots els veïns i totes les veïnes d’Arenys de Munt perquè aquí el que
hem estat explicant és un projecte de poble. En aquest context, en aquest dies, vaig poder
recuperar unes converses de Josep M. Solé, en Martí Basí, l’últim alcalde de l’època de la
República. Hi ha un llibret, d’aquells mecanografiats encara, publicat l’any 1991 a Arenys de
Munt per tres persones que encara estan molt actives dintre la vida cultural del municipi. Ha
estat interessant rellegir les converses amb Martí Basí, en aquest context que apuntava de
què el poble és divers...també passava als anys trenta. En aquella època parlava dels
murcianos, que havien arribat a Arenys de Munt, gent que no parlava la nostra llengua, i
Martí Basí també era l’alcalde d’aquells murcianos, i recorda en les converses que quan va
haver d’anar a l’exili i va tornar a Arenys de Munt eren els murcianos els que l’anaven a
felicitar, a donar-li la benvinguda al poble. El govern de Martí Basí va deixar una empremta
en les maneres de fer, i també va deixar obra, com l’Escola Sant Martí, de l’arquitecte Catà.
Després de la foscor de la dictadura, el primer alcalde de la democràcia també va ser
d’ERC, en Joan Miquel, ell i el seu equip també va deixar empremta en la manera de fer i
també va deixar obra, entre d’altres coses, el pavelló del Torrent d’en Terra, que encara
estem utilitzant. En definitiva, tothom que passa per l’ajuntament, i també la CUP, deixa la
seva impremta, i això és el que farem tots. A més a més, a mi m’agrada parlar de l’equip de
govern. Als alcaldes ens toca aquesta representació, perquè algú ha encapçalar, però hi ha
molta gent a l’ajuntament que rema cada dia perquè funcioni la brigada, perquè funcioni
l’escola, perquè funcionin les entitats esportives, són els treballadors públics i els equips de
govern. Ara el govern serà de vuit regidors, ara serem vuit regidors els qui remarem durant

21 mesos per tirar endavant aquest acord programàtic al que hem arribat. Acabo...però
abans faig un apunt personal molt breu. Hi ha un militant del Partit Socialista d’Arenys de
Munt, un històric, que ja estava a l’Assemblea de Catalunya a la seva època, que m’he
trobat moltes vegades per la riera, i que m’ha dit moltes vegades: “Rabasseda t’has
equivocat de partit però l’has encertat amb la dona.” Crec que l’he encertat en les dues
coses. I crec que avui l’hem encertat tots plegats a tenir el coratge de fer aquesta moció de
censura per tirar endavant un projecte concret per Arenys de Munt. El coratge forma part
també de la presa de decisions polítiques, i la política, que desgraciadament està tant
desprestigiada, i a vegades està desprestigiada per actituds com el poc respecte a la
diversitat opinions... La política és necessària. Vull citar una lectura que ha fet recentment,
que és de l’Stéphane Hessel, el que va ser l’ideòleg del moviment del 15 M, que és un
europeista convençut. Nosaltres també creiem amb la Unió Europea, que ha d’aixoplugar el
nou Estat catal. I Hessel, que diu que el poble europeu és el nostre futur, en el seu
testament polític titulat “No us rendiu!”, diu “que la via de la revolució de les ideologies
totalitàries no condueix enlloc”... I el pacte pel poble d’Arenys de Munt espero que
convingueu que té uns objectius molt sensats i uns objectius possibles. Hessel també diu
que cal recuperar el gust per la política, perquè sense política no hi pot haver progrés. Si
sense la política no hi pot haver progrés, ens hem d’engrescar amb la política, hem de
prendre decisions, hem de progressar, i hem de fer Arenys de Munt amb totes les energies,
perquè Arenys de Munt som tots. Gràcies.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les tretze hores tretze minuts, de la qual cosa, jo, el secretari
accidental, CERTIFICO.

