AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT

ACTA NÚMERO 8/15

A la vila d’Arenys de Munt, essent les dotze hores del dia tres de juliol de dos mil
quinze es reuneixen a la Masia Can Borrell els regidors electes als comicis celebrats el
dia 24 de maig de 2015: En Joan Rabasseda i Ferrer, En Josep Sánchez i Camps, Na
Maria Antònia Vila i Paituví, Na Marta Roser de la Iglesia i Formatger, En Àngel
Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol Terrats, Na Lourdes Paituví Colomer, En Marc
Tarrés Cruanyes, En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Esther Sánchez i Sánchez, Na
Fuensanta María Ballester i Jiménez, Na Àngels Castillo Campos i En Ramón Planas i
Freixas, els quals han presentat la credencial de Regidor davant el secretari de
l’Ajuntament i constitueixen la totalitat dels electes del municipi, per tal de celebrar
sessió pública extraordinària de constitució del nou Ajuntament conforme el que
disposa l’art. 195 i següents de la Llei 5/85, de 19 de juny, assistits pel secretari
accidental de la corporació, Na Gemma García Ramos.
Declarada oberta la sessió pel secretari accidental, es 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 Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, serà
presidida per la regidora assistent de major edat, la senyora ANGELS CASTILLO
CAMPOS, i pel regidor de menor edat, el senyor MARC TARRÉS CRUANYES, i el
secretari accidental de la corporació GEMMA GARCÍA RAMOS.
Seguidament, el president de la mesa declara públic l’acte.
Ambdós membres de la Mesa d’edat procedeixen, mútuament, a prendre’s el jurament
o promesa que determina la legislació vigent a cadascun dels possessionats per ordre
alfabètic, amb la següent fórmula: JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA
CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC
DE REGIDOR AMB LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA
CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT?
Contesta En Marc Tarrés Cruanyes: “Sí, prometo per imperatiu legal. I per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de
les eleccions del 27 de setembre, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català lliure i sobirà.”
Contesta N’Àngels Castillo i Campos: “Prometo”. A continuació diu textualment: “Bon
dia a tothom.
És un honor per a mi presidir aquest acte.

Vull començar donant la benvinguda a les persones que ens acompanyeu en aquests
moments:
Agraeixo la presència de diputats/es de la comarca, d’alcaldes, alcaldesses, regidors,
regidores, companys, companyes, veïns i veïnes d’Arenys de Munt.
També a radio Arenys de Munt i a les persones que ens estan escoltant per la radio.
A tots i a totes, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte de Constitució del
nou Ajuntament i elecció d’Alcalde.
La força d’un vot.
Quantes vegades hem parlat de la festa de la democràcia, de la força de cada vot. De
la participació individual que, gota a gota, omple l’oceà de la democràcia.
Doncs al nostre municipi hi ha hagut un exemple extraordinari. No hem estat els únics,
són diversos els municipis a on per només un vot canvia la composició del seu
Consistori.
Més enllà del resultat final, que no avaluaré, s’ha demostrat la bellesa de la
democràcia i la força d’un vot, d’un sol vot. Aquell darrer acte, aquella darrera
salutació, aquell darrer tríptic lliurat, aquella darrera frase dita a un debat.
Inescrutables són els camins de la ciutadania per acabar decidint el seu vot. I ves a
saber perquè, o qui, van decidir apostant per una força o una altra, o no anar a exercir
el seu dret, o aquell vot en blanc decidit a darrera hora.
La força d’un vot.
Aquest és un acte democràtic que per la importància d’un sol vot s’ha endarrerit vint
dies i aquest sol vot ha decidit qui volia que fossin els representants polítics del nostre
poble.
Crec, per tant, que cal remarcar la importància del dret a poder votar, la importància de
les urnes i del dret a decidir cada quatre anys o quan democràticament sigui necessari.
La primera de les feines que hem de cercar conjuntament és la de millorar les nostres
dades de participació. La força de la democràcia rau en la quantitat de ciutadans i
ciutadanes que l’exerceixen, i que legitimen els seus representants escollits.
Treballem doncs, plegats, per cercar fórmules atractives perquè la ciutadania, a totes
les conteses electorals, vagi a exercir amb passió el seu dret, i gairebé el seu deure,
de votar.
Avui renovarem aquest Consistori, que continuarà sent igual de plural que en el
mandat anterior.
Pluralitat que és igual a democràcia.
Pluralitat que és igual a pacte i a cessió. Diàleg i acord.
Ser regidor del nostre municipi és un honor, vol dir servir al nostre poble, posar-nos a
la seva disposició, escoltar i decidir pensant en les necessitats del poble i deixar-nos la
pell buscant solucions.
Arenys de Munt té problemes que només es solucionaran si compartim la
responsabilitat de buscar solucions.
La pluralitat és una oportunitat per a tots, per saber i aprendre a dialogar i crec que
hem de saber aprofitar-la.
Cadascú amb les seves idees, que per això som plurals, que per això ens vam
presentar amb programes diversos, però amb la suficient mà esquerra per poder posar
els interessos de la ciutadania per damunt de les nostres sigles.
Estic convençuda que ho farem, que hem de ser amics que discrepen, però que hem
de tenir un únic objectiu: millorar Arenys de Munt.
I ara declaro públic aquest acte.”
El secretari accidental manifesta que la Junta Electoral de Zona, presidida per la
senyora Lucia Avilés Palacios, en compliment del que determina l’art. 108.5 de la Llei
Orgànica de Règim Electoral General el dia 9/06/2015 ha estès acta de proclamació
de resultat de les eleccions municipal celebrades en la circumscripció d’Arenys de

Munt, certificant el nombre d’electors, votants, vots en blanc, vots nuls i vots de les
candidatures amb el següent resum:
NOMBRE D’ ELECTORS

6.566 NOMBRE VOTS VÀLIDS

3.656

NOMBRE DE VOTANTS

3.741 NOMBRE VOTS NULS

85

NOMBRE DE VOTS A
CANDIDATS

3.569 NOMBRE VOTS EN BLANC

87

VOTS OBTINGUTS
Nº
1
2
3
4
5
6

CANDIDATURES
ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL
CONVERGENCIA I UNIO
CANDIDATURA DE UNITAT
POPULAR-POBLE ACTIU
PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA-CANDIDATURA DE
PROGRÉS
PARTIDO POPULAR/PARTIT
POPULAR
ARENYS DE MUNT 2000-ENTESA

EN LLETRA
Mil tres-cents trenta-cinc

EN
NÚM.
1.335

Vuit-cents vuit

808

Set-cents vint

720

Tres-cents dinou

319

Dos-cents vint-i-tres

223

Cent seixanta-quatre

164

D’acord amb el resultat reflectit, s’han proclamat regidors electes als candidats d’acord
amb la següent relació:
- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL, 5
regidors
- CONVERGÈNCIA I UNIÓ, 3 regidors
- CANDIDATURA DE UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU, 3 regidors
- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL, 1
regidor
- PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR, 1 regidor
El secretari indica que tots els regidors han presentat la preceptiva declaració
d’interessos i que han estat informats que el règim d’incompatibilitats per la condició de
regidor està establert en els articles 178 en relació amb els articles 6, 7 i 177 de la Llei
Orgànica de Règim Electoral General i 10 del Reglament d’Organització,
Funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.
La presidenta de la mesa procedeix a prendre el jurament o promesa que determina la
legislació vigent a cadascun dels possessionats per ordre alfabètic, amb la següent
fórmula: JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR
COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR AMB
LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA
FONAMENTAL DE L'ESTAT?
Contesta Na Fuensanta Maria Ballester i Jiménez: “Sí, prometo per imperatiu legal.
I sotmesa únicament a la voluntat popular de les veïnes i veïns d'Arenys de Munt, em
comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social del

Països Catalans; és per això que acato per imperatiu legal i prometo guardar i fer
guardar la normativa vigent.”
Contesta En Lluis Campasol i Terrats: “Sí, prometo per imperatiu legal. I per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de
les eleccions del 27 de setembre, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català lliure i sobirà.”
Contesta N’Àngel Castillo i Vallcorba: “Per imperatiu legal, sí prometo.
Manifestant que el dipositari de la sobirania és el poble d’Arenys de Munt, poble al que
també prometo continuar servint amb totes les energies, tenint molt presents els valors
republicans, la justícia social i l’esforç pel treball ben fet i anunciant que “per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, resto a disposició del nou Parlament, del
President, i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions
del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les institucions, l’Estat català, lliure i sobirà.”
Contesta Na Marta de la Iglesia i Formatger: “Per imperatiu legal, sí prometo.
Manifestant que el dipositari de la sobirania és el poble d’Arenys de Munt, poble al que
també prometo continuar servint amb totes les energies, tenint molt presents els valors
republicans, la justícia social i l’esforç pel treball ben fet i anunciant que “per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, resto a disposició del nou Parlament, del
President, i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions
del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les institucions, l’Estat català, lliure i sobirà.”
Contesta En Josep Manel Jiménez i Gil: “Sí, prometo per imperatiu legal per servir al
poble d'Arenys de Munt que és qui m'ha elegit i al poble català únics dipositaris de
sobirania, sense renunciar mai ni al principis republicans, ni a la reunificació dels
Països Catalans, ni a la independència de la Nació Catalana. I, per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de
les eleccions del 27 de setembre del 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions. l'Estat Català, Lliure i
Sobirà.”
Contesta Na Lourdes Paituví i Colomer: “Sí, prometo per imperatiu legal. I per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de
les eleccions del 27 de setembre, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català lliure i sobirà.”
Contesta En Ramón Planas i Freixas: “Juro i prometo complir la Constitució amb les
meves responsabilitats com a regidor i complir fidelment amb el benestar del meu
poble.”
Contesta En Joan Rabasseda i Ferrer: “Per imperatiu legal, sí prometo.
Manifestant que el dipositari de la sobirania és el poble d’Arenys de Munt, poble al que
també prometo continuar servint amb totes les energies, tenint molt presents els valors
republicans, la justícia social i l’esforç pel treball ben fet i anunciant que “per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, resto a disposició del nou Parlament, del
President, i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions

del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les institucions, l’Estat català, lliure i sobirà.”
Contesta En Josep Sanchez i Camps: “Per imperatiu legal, sí prometo.
Manifestant que el dipositari de la sobirania és el poble d’Arenys de Munt, poble al que
també prometo continuar servint amb totes les energies, tenint molt presents els valors
republicans, la justícia social i l’esforç pel treball ben fet i anunciant que “per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, resto a disposició del nou Parlament, del
President, i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions
del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les institucions, l’Estat català, lliure i sobirà.”
Contesta Na Esther Sánchez i Sánchez: “Sí, prometo per imperatiu legal servir al poble
d’Arenys de Munt que m’ha escollit i al poble català únics dipositaris de la sobirania
amb honradesa i per la llibertat poble català.”
Contesta N’Antònia Vila i Paituví: “Per imperatiu legal, sí prometo.
Manifestant que el dipositari de la sobirania és el poble d’Arenys de Munt, poble al que
també prometo continuar servint amb totes les energies, tenint molt presents els valors
republicans, la justícia social i l’esforç pel treball ben fet i anunciant que “per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, resto a disposició del nou Parlament, del
President, i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions
del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les institucions, l’Estat català, lliure i sobirà.”
Realitzat aquest jurament o promesa, la Mesa declara constituïda la Corporació, la
qual està formada pels següents Regidors:
NOM I COGNOMS
Joan Rabasseda i Ferrer
Antònia Vila i Paituví
Marta de la Iglesia i Formatger
Josep Sánchez i Camps
Angel Castillo i Vallcorba
Lluis Campasol Terrats
Lourdes Paituví Colomer
Marc Tarrés Cruanyes
Josep Manel Jiménez i Gil
Esther Sánchez i Sánchez
Fuensanta María Ballester i Jiménez
Àngels Castillo Campos
Ramón Planas Freixas

LLISTA ELECTORAL
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
CONVERGENCIA I UNIÓ (CIU)
CONVERGENCIA I UNIO (CIU)
CONVERGENCIA I UNIO (CIU)
CANDIDATURA DE UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
(CUP-PA)
CANDIDATURA DE UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
(CUP-PA)
CANDIDATURA DE UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
(CUP-PA)
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYACANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
PARTIT POPULAR (P.P.)

Seguidament i en compliment del que determina l'art. 196 de la Llei Orgànica 5/85, de
Règim Electoral General, es procedeix a l'elecció de l'Alcalde entre els caps de llista

de cada candidatura; els regidors que encapçalen les respectives llistes per al càrrec
d'alcalde són els següents:
- En Joan Rabasseda i Ferrer (ERC-AM)
- En Lluís Campasol Terrats (CIU)
- En Josep Manel Jiménez i Gil (CUP-PA)
- N’Àngels Castillo Campos (PSC-CP)
- En Ramon Planas i Freixas (PP)
Efectuada la votació mitjançant paperetes secretes, per la Mesa es procedeix a
l'escrutini, amb el següent resultat:
Vots emesos................................................13 (tretze)
Vots vàlids.................................................. 13 (tretze)
Les paperetes vàlides es distribueixen de la següent manera:
- En Joan Rabasseda i Ferrer: 7
- En Lluís Campasol i Terrats: 0
- En Josep Manel Jiménez i Gil: 2
- N’Angels Castillo i Campos: 0
- En Ramón Planas i Freixas: 0
- Vots en blanc: 4
- Vots nuls: 0
En conseqüència, essent TRETZE el nombre de Regidors i SET la majoria absoluta
legal, resulta electe i la senyora presidenta de la Mesa d'Edat manifesta que queda
proclamat Alcalde, el Sr. Joan Rabasseda i Ferrer.
A continuació, la presidenta 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: “Sí, per imperatiu legal, sí ho prometo.
I com he dit abans, primer de tot per servir el poble d’Arenys de Munt i també per
posar-me al servei del President de la Generalitat i de les institucions d’aquest país per
arribar al que tenim molt a prop”.
La Presidenta de la Mesa d’Edat fa entrega de la vara. A continuació, el nou alcalde
inicia el seu parlament amb la salutació a veïns, regidors, diputat al Parlament,
autoritats, representants de partits polítics i oients de l’emissora de ràdio local que està
retransmeten l’acte i a continuació diu textualment:
“Gràcies per ser aquí. Després de la investidura com a alcalde els dirigeixo aquestes
primeres paraules... Bé, sóc aquí perquè formo part d’un equip responsable,
treballador, amant de la justícia social, la igualtat d’oportunitats i el progrés. I, és clar,
sóc aquí perquè 7 regidors/es de 13 han votat a favor de la investidura. Moltes gràcies
a tota la gent d’Esquerra que creu en els valors i treballa pel projecte republicà, i
moltes gràcies a les forces polítiques que ens han donat suport en aquesta investidura
o s’han abstingut.
És un honor, i una gran responsabilitat, tornar a fer d’alcalde de la vila d’Arenys de
Munt. Tenim un futur immediat molt transcendent, amb molts reptes, tant a nivell
d’Arenys de Munt com a nivell de Catalunya. Avui, en aquest acte, 11 de 13 electes
hem promès el càrrec manifestant que ens posem a disposició del nou Parlament, del

President i del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l’autodeterminació
del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions, l’Estat català, lliure i
sobirà. Una declaració que em fa posar la pell de gallina. Mai ho havíem tingut tant a
prop... i tots plegats, tots, ens n’hem de sortir.
I ens n’hem de sortir amb el convenciment que la independència no és pas només un
objectiu, és una eina per a què tots visquem millor, tots, tant els qui ho tenim molt clar,
com els qui a data d’avui preferirien continuar formant part d’aquest Estat centralista,
corrupte, monàrquic, que no para de llançar ofensives premeditades contra Catalunya,
minvant el nostre finançament, les nostres infraestructures, legislant en contra de la
nostra llengua, en contra del desenvolupament rural, discriminant-nos amb les beques
per als estudiants, impedint que posem en marxa plans per lluitar contra la pobresa,
etc. etc. Alliberament nacional, ruptura si cal, i justícia social van de bracet.
Arenys de Munt vam fer la primera consulta per la independència, el 2009, i des
d’aleshores han passat moltes coses i, hem avançat molt cap a la nova República
Catalana. Tenim davant un repte excepcional. No podem fallar. Encara que sigui difícil.
Ovidi ho va deixar escrit: “Difícil és la nostra empresa, però el mèrit sempre és difícil”.
Portem segles d’història, però els clàssics sovint tenen raó.
I a nivell local hem de continuar amb el projecte de transformació i millora de la nostra
vila que vam iniciar el 2013. Ara, com a força més votada, amb 1.335 vots i, deixinm’ho dir, legalment amb 5 regidors, però moralment amb 6, sí, moralment amb 6
regidors, ens correspon liderar aquest govern que continuarà treballant per millorar la
qualitat de vida de tots els arenyencs, per millorar els serveis i el funcionament de
l’Administració local. Continuarem treballant en aquest ajuntament amb pràctiques de
bon govern i vetllant per a què tot el sector públic local funcioni el millor possible, amb
la màxima transparència, qualitat i equitat. I continuarem fent periòdicament el
retiment de comptes de la nostra feina davant els arenyencs.
Amb els socis de govern vam acordar un Pla d’Actuació Municipal i en tancar el
mandat municipal hem assolit el 85% dels objectius en els últims dos anys. Qui vol
seguir el dia a dia de l’ajuntament, al web municipal hi trobarà tota la informació, també
estem a l’avantguarda dels portals de transparència de tot el país. I així ha de ser,
gestionem recursos públics, diners que són de tots. I aquest 85% d’objectius
acomplerts és un fita que no s’ha assolit perquè sí. S’ha assolit perquè el govern que
ha acabat el mandat aquesta setmana ha treballat cohesionat, seguint un full de ruta,
amb lleialtat al pacte de govern i amb transparència. Gràcies de nou a tots els
companys de viatge que heu fet possible que Arenys de Munt hagi avançat tant en els
últims dos anys.
I pensem que el govern municipal que configurarem ben aviat ha de continuar essent
un govern cohesionat, que segueixi el full de ruta que acordem en el Pla d’Actuació
Municipal 2015-2019, lleial als acords, i transparent. Un govern ferm i amb parets de
vidre.
En moments cabdals de la història d’aquest país, Esquerra Republicana sempre ha
estat al capdavant de l’ajuntament d’Arenys de Munt. Als anys 30, amb la República...i
amb obra de govern que encara ens enorgulleix, com les Escoles Sant Martí (amb
piscina en aquella època, encara m’admira!) o el camí per arribar al Santuari de
Lourdes. A l’any 1979, en el primer ajuntament democràtic després de tants anys de
foscor i franquisme, i amb obra de govern com el pavelló i canvis de dinàmiques
importantíssimes al començament de la transició i l’aposta ferma de treballar sempre
per al consens. Martí Bassi i Joan Miquel van encapçalar els governs de la República i
del retorn de la democràcia. I ben segur, que com ara, ho van fer acompanyats de
regidors amb qui compartien ideals. Vull posar en valor i subratllar la importància del
treball conjunt per a què els pobles avancin. En tots els àmbits.

Un cop constituït el nou consistori, aquesta tarda mateix començarem a treballar per
Arenys de Munt tenint molt presents els valors republicans, valors que ben segur la
majoria dels electes compartim.
Quan entro al despatx d’alcaldia sempre em miro els versos d’Espriu que diuen
“...aparta l’or, la son i el nom. També la inflor buida dels mots, la vergonya del ventre i
els honors”. Vaig venir a viure a Arenys de Munt amb la Mariajosep ja fa més de 25
anys, la Magalí i en Jordi encara no hi eren... i avui estic molt content que
m’acompanyin. Vam venir viure en un bon veïnat... que ben segur que va col·laborar a
què de seguida ens impliquéssim en la vida arenyenca, la Breda, l’APA (aleshores
encara no se’n deia AMPA...), la ràdio, el Centre... Tot són elements que configuren
una trajectòria vital... (Quants records! Aquí a Can Borrell hi havia una figuera, a la
plaça Catalunya uns pins monumentals... tot canvia...) i un dia va passar el tren de si
volia participar en la política local... i aquí estic. Molt content...un honor... i amb els
mots d’Espriu molt presents.
Bé, anirem concretant com volem aquest Arenys de Munt cohesionat, emprenedor i
sostenible del que hem estat parlant durant la campanya. I esperem fer-ho amb la
col·laboració de tots, amb la col·laboració de tots. La política és necessària,
desprestigiada en general... però és necessària. Imprescindible per a l’organització
col·lectiva. I entre tots hem de treballar per prestigiar-la, i per això ens agradaria que
en nou mandat municipal, aquells qui s’han caracteritzat per obstaculitzar, enredar,
mentir... canviïn de tarannà o pleguin. En política no tot s’hi val. En política no tot s’hi
val.
Governant, o controlant el govern des de l’oposició, tots podem fer una bona feina.
Coherència i ètica són necessàries en la presa de decisions col·lectives. Coherència i
ètica són imprescindibles perquè els qui hem decidit dedicar un període de la nostra
vida al servei públic puguem acabar cada jornada amb pau interior.
Arenys de Munt és una vila fantàstica, i l’empenta de la nostra gent, la vostra empenta,
és necessària per construir una vila i un país millor. Ajudeu-nos si us plau a continuar
avançant. Arenys de Munt som tots.
Acabo ja, donant-vos les gràcies per acompanyar-nos, per escoltar-me i, com no, dient
ben fort Visca Arenys de Munt!”

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les dotze hores i quaranta-cinc minuts, de la qual cosa, jo,
el secretari accidental, CERTIFICO.

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT

ACTA NÚMERO 8/15

A la vila d’Arenys de Munt, essent les dotze hores del dia tres de juliol de dos mil
quinze es reuneixen a la Masia Can Borrell els regidors electes als comicis celebrats el
dia 24 de maig de 2015: En Joan Rabasseda i Ferrer, En Josep Sánchez i Camps, Na
Maria Antònia Vila i Paituví, Na Marta Roser de la Iglesia i Formatger, En Àngel
Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol Terrats, Na Lourdes Paituví Colomer, En Marc
Tarrés Cruanyes, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na Esther Sánchez i
Sánchez, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, Na Àngels Castillo Campos i En
Ramón Planas i Freixas, els quals han presentat la credencial de Regidor davant el
secretari de l’Ajuntament i constitueixen la totalitat dels electes del municipi, per tal de
celebrar sessió pública extraordinària de constitució del nou Ajuntament conforme el
que disposa l’art. 195 i següents de la Llei 5/85, de 19 de juny, assistits pel secretari
accidental de la corporació, Na Gemma García Ramos.
Declarada oberta la sessió pel secretari accidental, es 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 Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, serà
presidida per la regidora assistent de major edat, la senyora ANGELS CASTILLO
CAMPOS, i pel regidor de menor edat, el senyor MARC TARRÉS CRUANYES, i el
secretari accidental de la corporació GEMMA GARCÍA RAMOS.
Seguidament, el president de la mesa declara públic l’acte.
Ambdós membres de la Mesa d’edat procedeixen, mútuament, a prendre’s el jurament
o promesa que determina la legislació vigent a cadascun dels possessionats per ordre
alfabètic, amb la següent fórmula: JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA
CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC
DE REGIDOR AMB LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA
CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT?
Contesta En Marc Tarrés Cruanyes: “Sí, prometo per imperatiu legal. I per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de
les eleccions del 27 de setembre, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català lliure i sobirà.”
Contesta N’Àngels Castillo i Campos: “Prometo”. A continuació diu textualment: “Bon
dia a tothom.
És un honor per a mi presidir aquest acte.

Vull començar donant la benvinguda a les persones que ens acompanyeu en aquests
moments:
Agraeixo la presència de diputats/es de la comarca, d’alcaldes, alcaldesses, regidors,
regidores, companys, companyes, veïns i veïnes d’Arenys de Munt.
També a radio Arenys de Munt i a les persones que ens estan escoltant per la radio.
A tots i a totes, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte de Constitució del
nou Ajuntament i elecció d’Alcalde.
La força d’un vot.
Quantes vegades hem parlat de la festa de la democràcia, de la força de cada vot. De
la participació individual que, gota a gota, omple l’oceà de la democràcia.
Doncs al nostre municipi hi ha hagut un exemple extraordinari. No hem estat els únics,
són diversos els municipis a on per només un vot canvia la composició del seu
Consistori.
Més enllà del resultat final, que no avaluaré, s’ha demostrat la bellesa de la
democràcia i la força d’un vot, d’un sol vot. Aquell darrer acte, aquella darrera
salutació, aquell darrer tríptic lliurat, aquella darrera frase dita a un debat.
Inescrutables són els camins de la ciutadania per acabar decidint el seu vot. I ves a
saber perquè, o qui, van decidir apostant per una força o una altra, o no anar a exercir
el seu dret, o aquell vot en blanc decidit a darrera hora.
La força d’un vot.
Aquest és un acte democràtic que per la importància d’un sol vot s’ha endarrerit vint
dies i aquest sol vot ha decidit qui volia que fossin els representants polítics del nostre
poble.
Crec, per tant, que cal remarcar la importància del dret a poder votar, la importància de
les urnes i del dret a decidir cada quatre anys o quan democràticament sigui necessari.
La primera de les feines que hem de cercar conjuntament és la de millorar les nostres
dades de participació. La força de la democràcia rau en la quantitat de ciutadans i
ciutadanes que l’exerceixen, i que legitimen els seus representants escollits.
Treballem doncs, plegats, per cercar fórmules atractives perquè la ciutadania, a totes
les conteses electorals, vagi a exercir amb passió el seu dret, i gairebé el seu deure,
de votar.
Avui renovarem aquest Consistori, que continuarà sent igual de plural que en el
mandat anterior.
Pluralitat que és igual a democràcia.
Pluralitat que és igual a pacte i a cessió. Diàleg i acord.
Ser regidor del nostre municipi és un honor, vol dir servir al nostre poble, posar-nos a
la seva disposició, escoltar i decidir pensant en les necessitats del poble i deixar-nos la
pell buscant solucions.
Arenys de Munt té problemes que només es solucionaran si compartim la
responsabilitat de buscar solucions.
La pluralitat és una oportunitat per a tots, per saber i aprendre a dialogar i crec que
hem de saber aprofitar-la.
Cadascú amb les seves idees, que per això som plurals, que per això ens vam
presentar amb programes diversos, però amb la suficient mà esquerra per poder posar
els interessos de la ciutadania per damunt de les nostres sigles.
Estic convençuda que ho farem, que hem de ser amics que discrepen, però que hem
de tenir un únic objectiu: millorar Arenys de Munt.
I ara declaro públic aquest acte.”
El secretari accidental manifesta que la Junta Electoral de Zona, presidida per la
senyora Lucia Avilés Palacios, en compliment del que determina l’art. 108.5 de la Llei
Orgànica de Règim Electoral General el dia 9/06/2015 ha estès acta de proclamació
de resultat de les eleccions municipal celebrades en la circumscripció d’Arenys de

Munt, certificant el nombre d’electors, votants, vots en blanc, vots nuls i vots de les
candidatures amb el següent resum:
NOMBRE D’ ELECTORS

6.566 NOMBRE VOTS VÀLIDS

3.656

NOMBRE DE VOTANTS

3.741 NOMBRE VOTS NULS

85

NOMBRE DE VOTS A
CANDIDATS

3.569 NOMBRE VOTS EN BLANC

87

VOTS OBTINGUTS
Nº
1
2
3
4
5
6

CANDIDATURES
ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL
CONVERGENCIA I UNIO
CANDIDATURA DE UNITAT
POPULAR-POBLE ACTIU
PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA-CANDIDATURA DE
PROGRÉS
PARTIDO POPULAR/PARTIT
POPULAR
ARENYS DE MUNT 2000-ENTESA

EN LLETRA
Mil tres-cents trenta-cinc

EN
NÚM.
1.335

Vuit-cents vuit

808

Set-cents vint

720

Tres-cents dinou

319

Dos-cents vint-i-tres

223

Cent seixanta-quatre

164

D’acord amb el resultat reflectit, s’han proclamat regidors electes als candidats d’acord
amb la següent relació:
- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL, 5
regidors
- CONVERGÈNCIA I UNIÓ, 3 regidors
- CANDIDATURA DE UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU, 3 regidors
- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL, 1
regidor
- PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR, 1 regidor
El secretari indica que tots els regidors han presentat la preceptiva declaració
d’interessos i que han estat informats que el règim d’incompatibilitats per la condició de
regidor està establert en els articles 178 en relació amb els articles 6, 7 i 177 de la Llei
Orgànica de Règim Electoral General i 10 del Reglament d’Organització,
Funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.
La presidenta de la mesa procedeix a prendre el jurament o promesa que determina la
legislació vigent a cadascun dels possessionats per ordre alfabètic, amb la següent
fórmula: JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR
COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR AMB
LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA
FONAMENTAL DE L'ESTAT?
Contesta Na Fuensanta Maria Ballester i Jiménez: “Sí, prometo per imperatiu legal.
I sotmesa únicament a la voluntat popular de les veïnes i veïns d'Arenys de Munt, em
comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social del

Països Catalans; és per això que acato per imperatiu legal i prometo guardar i fer
guardar la normativa vigent.”
Contesta En Lluis Campasol i Terrats: “Sí, prometo per imperatiu legal. I per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de
les eleccions del 27 de setembre, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català lliure i sobirà.”
Contesta N’Àngel Castillo i Vallcorba: “Per imperatiu legal, sí prometo.
Manifestant que el dipositari de la sobirania és el poble d’Arenys de Munt, poble al que
també prometo continuar servint amb totes les energies, tenint molt presents els valors
republicans, la justícia social i l’esforç pel treball ben fet i anunciant que “per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, resto a disposició del nou Parlament, del
President, i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions
del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les institucions, l’Estat català, lliure i sobirà.”
Contesta Na Marta de la Iglesia i Formatger: “Per imperatiu legal, sí prometo.
Manifestant que el dipositari de la sobirania és el poble d’Arenys de Munt, poble al que
també prometo continuar servint amb totes les energies, tenint molt presents els valors
republicans, la justícia social i l’esforç pel treball ben fet i anunciant que “per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, resto a disposició del nou Parlament, del
President, i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions
del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les institucions, l’Estat català, lliure i sobirà.”
Contesta En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil: “Sí, prometo per imperatiu legal per
servir al poble d'Arenys de Munt que és qui m'ha elegit i al poble català únics
dipositaris de sobirania, sense renunciar mai ni al principis republicans, ni a la
reunificació dels Països Catalans, ni a la independència de la Nació Catalana. I, per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de
les eleccions del 27 de setembre del 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions. l'Estat Català, Lliure i
Sobirà.”
Contesta Na Lourdes Paituví i Colomer: “Sí, prometo per imperatiu legal. I per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de
les eleccions del 27 de setembre, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català lliure i sobirà.”
Contesta En Ramón Planas i Freixas: “Juro i prometo complir la Constitució amb les
meves responsabilitats com a regidor i complir fidelment amb el benestar del meu
poble.”
Contesta En Joan Rabasseda i Ferrer: “Per imperatiu legal, sí prometo.
Manifestant que el dipositari de la sobirania és el poble d’Arenys de Munt, poble al que
també prometo continuar servint amb totes les energies, tenint molt presents els valors
republicans, la justícia social i l’esforç pel treball ben fet i anunciant que “per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, resto a disposició del nou Parlament, del
President, i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions

del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les institucions, l’Estat català, lliure i sobirà.”
Contesta En Josep Sanchez i Camps: “Per imperatiu legal, sí prometo.
Manifestant que el dipositari de la sobirania és el poble d’Arenys de Munt, poble al que
també prometo continuar servint amb totes les energies, tenint molt presents els valors
republicans, la justícia social i l’esforç pel treball ben fet i anunciant que “per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, resto a disposició del nou Parlament, del
President, i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions
del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les institucions, l’Estat català, lliure i sobirà.”
Contesta Na Esther Sánchez i Sánchez: “Sí, prometo per imperatiu legal servir al poble
d’Arenys de Munt que m’ha escollit i al poble català únics dipositaris de la sobirania
amb honradesa i per la llibertat poble català.”
Contesta N’Antònia Vila i Paituví: “Per imperatiu legal, sí prometo.
Manifestant que el dipositari de la sobirania és el poble d’Arenys de Munt, poble al que
també prometo continuar servint amb totes les energies, tenint molt presents els valors
republicans, la justícia social i l’esforç pel treball ben fet i anunciant que “per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, resto a disposició del nou Parlament, del
President, i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions
del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les institucions, l’Estat català, lliure i sobirà.”
Realitzat aquest jurament o promesa, la Mesa declara constituïda la Corporació, la
qual està formada pels següents Regidors:
NOM I COGNOMS
Joan Rabasseda i Ferrer
Antònia Vila i Paituví
Marta de la Iglesia i Formatger
Josep Sánchez i Camps
Angel Castillo i Vallcorba
Lluis Campasol Terrats
Lourdes Paituví Colomer
Marc Tarrés Cruanyes
Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil
Esther Sánchez i Sánchez
Fuensanta María Ballester i Jiménez
Àngels Castillo Campos
Ramón Planas Freixas

LLISTA ELECTORAL
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
CONVERGENCIA I UNIÓ (CIU)
CONVERGENCIA I UNIO (CIU)
CONVERGENCIA I UNIO (CIU)
CANDIDATURA DE UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
(CUP-PA)
CANDIDATURA DE UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
(CUP-PA)
CANDIDATURA DE UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
(CUP-PA)
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYACANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
PARTIT POPULAR (P.P.)

Seguidament i en compliment del que determina l'art. 196 de la Llei Orgànica 5/85, de
Règim Electoral General, es procedeix a l'elecció de l'Alcalde entre els caps de llista

de cada candidatura; els regidors que encapçalen les respectives llistes per al càrrec
d'alcalde són els següents:
- En Joan Rabasseda i Ferrer (ERC-AM)
- En Lluís Campasol Terrats (CIU)
- En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil (CUP-PA)
- N’Àngels Castillo Campos (PSC-CP)
- En Ramon Planas i Freixas (PP)
Efectuada la votació mitjançant paperetes secretes, per la Mesa es procedeix a
l'escrutini, amb el següent resultat:
Vots emesos................................................13 (tretze)
Vots vàlids.................................................. 13 (tretze)
Les paperetes vàlides es distribueixen de la següent manera:
- En Joan Rabasseda i Ferrer: 7
- En Lluís Campasol i Terrats: 0
- En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil: 2
- N’Angels Castillo i Campos: 0
- En Ramón Planas i Freixas: 0
- Vots en blanc: 4
- Vots nuls: 0
En conseqüència, essent TRETZE el nombre de Regidors i SET la majoria absoluta
legal, resulta electe i la senyora presidenta de la Mesa d'Edat manifesta que queda
proclamat Alcalde, el Sr. Joan Rabasseda i Ferrer.
A continuació, la presidenta 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: “Sí, per imperatiu legal, sí ho prometo.
I com he dit abans, primer de tot per servir el poble d’Arenys de Munt i també per
posar-me al servei del President de la Generalitat i de les institucions d’aquest país per
arribar al que tenim molt a prop”.
La Presidenta de la Mesa d’Edat fa entrega de la vara. A continuació, el nou alcalde
inicia el seu parlament amb la salutació a veïns, regidors, diputat al Parlament,
autoritats, representants de partits polítics i oients de l’emissora de ràdio local que està
retransmeten l’acte i a continuació diu textualment:
“Gràcies per ser aquí. Després de la investidura com a alcalde els dirigeixo aquestes
primeres paraules... Bé, sóc aquí perquè formo part d’un equip responsable,
treballador, amant de la justícia social, la igualtat d’oportunitats i el progrés. I, és clar,
sóc aquí perquè 7 regidors/es de 13 han votat a favor de la investidura. Moltes gràcies
a tota la gent d’Esquerra que creu en els valors i treballa pel projecte republicà, i
moltes gràcies a les forces polítiques que ens han donat suport en aquesta investidura
o s’han abstingut.
És un honor, i una gran responsabilitat, tornar a fer d’alcalde de la vila d’Arenys de
Munt. Tenim un futur immediat molt transcendent, amb molts reptes, tant a nivell
d’Arenys de Munt com a nivell de Catalunya. Avui, en aquest acte, 11 de 13 electes
hem promès el càrrec manifestant que ens posem a disposició del nou Parlament, del

President i del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l’autodeterminació
del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions, l’Estat català, lliure i
sobirà. Una declaració que em fa posar la pell de gallina. Mai ho havíem tingut tant a
prop... i tots plegats, tots, ens n’hem de sortir.
I ens n’hem de sortir amb el convenciment que la independència no és pas només un
objectiu, és una eina per a què tots visquem millor, tots, tant els qui ho tenim molt clar,
com els qui a data d’avui preferirien continuar formant part d’aquest Estat centralista,
corrupte, monàrquic, que no para de llançar ofensives premeditades contra Catalunya,
minvant el nostre finançament, les nostres infraestructures, legislant en contra de la
nostra llengua, en contra del desenvolupament rural, discriminant-nos amb les beques
per als estudiants, impedint que posem en marxa plans per lluitar contra la pobresa,
etc. etc. Alliberament nacional, ruptura si cal, i justícia social van de bracet.
Arenys de Munt vam fer la primera consulta per la independència, el 2009, i des
d’aleshores han passat moltes coses i, hem avançat molt cap a la nova República
Catalana. Tenim davant un repte excepcional. No podem fallar. Encara que sigui difícil.
Ovidi ho va deixar escrit: “Difícil és la nostra empresa, però el mèrit sempre és difícil”.
Portem segles d’història, però els clàssics sovint tenen raó.
I a nivell local hem de continuar amb el projecte de transformació i millora de la nostra
vila que vam iniciar el 2013. Ara, com a força més votada, amb 1.335 vots i, deixinm’ho dir, legalment amb 5 regidors, però moralment amb 6, sí, moralment amb 6
regidors, ens correspon liderar aquest govern que continuarà treballant per millorar la
qualitat de vida de tots els arenyencs, per millorar els serveis i el funcionament de
l’Administració local. Continuarem treballant en aquest ajuntament amb pràctiques de
bon govern i vetllant per a què tot el sector públic local funcioni el millor possible, amb
la màxima transparència, qualitat i equitat. I continuarem fent periòdicament el
retiment de comptes de la nostra feina davant els arenyencs.
Amb els socis de govern vam acordar un Pla d’Actuació Municipal i en tancar el
mandat municipal hem assolit el 85% dels objectius en els últims dos anys. Qui vol
seguir el dia a dia de l’ajuntament, al web municipal hi trobarà tota la informació, també
estem a l’avantguarda dels portals de transparència de tot el país. I així ha de ser,
gestionem recursos públics, diners que són de tots. I aquest 85% d’objectius
acomplerts és un fita que no s’ha assolit perquè sí. S’ha assolit perquè el govern que
ha acabat el mandat aquesta setmana ha treballat cohesionat, seguint un full de ruta,
amb lleialtat al pacte de govern i amb transparència. Gràcies de nou a tots els
companys de viatge que heu fet possible que Arenys de Munt hagi avançat tant en els
últims dos anys.
I pensem que el govern municipal que configurarem ben aviat ha de continuar essent
un govern cohesionat, que segueixi el full de ruta que acordem en el Pla d’Actuació
Municipal 2015-2019, lleial als acords, i transparent. Un govern ferm i amb parets de
vidre.
En moments cabdals de la història d’aquest país, Esquerra Republicana sempre ha
estat al capdavant de l’ajuntament d’Arenys de Munt. Als anys 30, amb la República...i
amb obra de govern que encara ens enorgulleix, com les Escoles Sant Martí (amb
piscina en aquella època, encara m’admira!) o el camí per arribar al Santuari de
Lourdes. A l’any 1979, en el primer ajuntament democràtic després de tants anys de
foscor i franquisme, i amb obra de govern com el pavelló i canvis de dinàmiques
importantíssimes al començament de la transició i l’aposta ferma de treballar sempre
per al consens. Martí Bassi i Joan Miquel van encapçalar els governs de la República i
del retorn de la democràcia. I ben segur, que com ara, ho van fer acompanyats de
regidors amb qui compartien ideals. Vull posar en valor i subratllar la importància del
treball conjunt per a què els pobles avancin. En tots els àmbits.

Un cop constituït el nou consistori, aquesta tarda mateix començarem a treballar per
Arenys de Munt tenint molt presents els valors republicans, valors que ben segur la
majoria dels electes compartim.
Quan entro al despatx d’alcaldia sempre em miro els versos d’Espriu que diuen
“...aparta l’or, la son i el nom. També la inflor buida dels mots, la vergonya del ventre i
els honors”. Vaig venir a viure a Arenys de Munt amb la Mariajosep ja fa més de 25
anys, la Magalí i en Jordi encara no hi eren... i avui estic molt content que
m’acompanyin. Vam venir viure en un bon veïnat... que ben segur que va col·laborar a
què de seguida ens impliquéssim en la vida arenyenca, la Breda, l’APA (aleshores
encara no se’n deia AMPA...), la ràdio, el Centre... Tot són elements que configuren
una trajectòria vital... (Quants records! Aquí a Can Borrell hi havia una figuera, a la
plaça Catalunya uns pins monumentals... tot canvia...) i un dia va passar el tren de si
volia participar en la política local... i aquí estic. Molt content...un honor... i amb els
mots d’Espriu molt presents.
Bé, anirem concretant com volem aquest Arenys de Munt cohesionat, emprenedor i
sostenible del que hem estat parlant durant la campanya. I esperem fer-ho amb la
col·laboració de tots, amb la col·laboració de tots. La política és necessària,
desprestigiada en general... però és necessària. Imprescindible per a l’organització
col·lectiva. I entre tots hem de treballar per prestigiar-la, i per això ens agradaria que
en nou mandat municipal, aquells qui s’han caracteritzat per obstaculitzar, enredar,
mentir... canviïn de tarannà o pleguin. En política no tot s’hi val. En política no tot s’hi
val.
Governant, o controlant el govern des de l’oposició, tots podem fer una bona feina.
Coherència i ètica són necessàries en la presa de decisions col·lectives. Coherència i
ètica són imprescindibles perquè els qui hem decidit dedicar un període de la nostra
vida al servei públic puguem acabar cada jornada amb pau interior.
Arenys de Munt és una vila fantàstica, i l’empenta de la nostra gent, la vostra empenta,
és necessària per construir una vila i un país millor. Ajudeu-nos si us plau a continuar
avançant. Arenys de Munt som tots.
Acabo ja, donant-vos les gràcies per acompanyar-nos, per escoltar-me i, com no, dient
ben fort Visca Arenys de Munt!”

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les dotze hores i quaranta-cinc minuts, de la qual cosa, jo,
el secretari accidental, CERTIFICO.

