
En Josep Manel Jimenez i Gil,  actuant com a Regidor de l’Assemblea de la 
Candidatura d’Unitat Popular a l’Ajuntament d’Arenys de Munt amb domicili 
en el propi Ajuntament a efectes de notificacions, 

EXPOSA,

Vist  que en data  24 de febrer  del  2011 va ser  presentat  per  a la  seva 
aprovació en el Ple d’aquest Consistori l’aprovació de procediment obert i 
dels  plecs  de  clàusules  de  la  concessió  administrativa  de  construcció  i 
explotació d'un aparcament als terrenys d'equipament de la UA14.

Vist que va ser aprovat per majoria del Ple d’aquest Consistori.

Vist que el meu vot va ser contrari a aquesta aprovació.

Vist que aquesta proposta es presenta per fer una concessió demanial del 
sòl i subsòl dels espais públics de titularitat municipal, inclosos dins de la 
UA14, per un període no superior a 50 anys, 

presenta les següents

AL·LEGACIONS,

1. Una  concessió  a  50  anys  vista  d'un  terreny  de  domini  públic  per 
equipaments municipals requeriria un consens ampli dels representants 
polítics  i  aquest  consens  no  s'ha  buscat.  Molt  més  important  és 
aconseguir  aquest  consens  quan  falten  2  mesos  per  una  manifesta 
renovació del Consistori, atès que la força més votada ja ha evidenciat 
que no es presenta a les properes eleccions municipals,  renunciant al 
seu projecte polític per Arenys de Munt. 

2. Una concessió  d'un domini  públic de tant llarga durada hauria de ser 
objecte d'un consens ciutadà i polític. Un consens ciutadà inexistent ara 
per ara, atès que no s'ha polsat el parer de la ciutadania sobre aquesta 
possibilitat i d'aquesta llarga durada. Tampoc sembla ètic plantejar un 
consens polític per aquest afer, impossible a dos mesos d'unes eleccions 
municipals, però un consens absolutament necessari  per un assumpte 
d'aquestes dimensions. 

3. La  renuncia  per  part  de  la  força  política  més  votada  a  continuar 
participant de la vida pública d'Arenys de Munt deslegitima a aquesta 
força política i, conseqüentment, a la resta del govern a portar a sobre 
de la taula una proposta  d'aquesta envergadura.   
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4. L'assemblea  de  la  Candidatura  d'Unitat  Popular  (CUP)  té  la  ferma 
intenció  de  participar  activament  en  la  formulació  sencera  d'aquesta 
proposta. 

5. La evolució del parc automobilístic a llarg termini és avui imprevisible a 
causa  de  l'evolució  tecnològica  de  la  automoció,  la  revisió  de  les 
condicions energètiques dels vehicles,  la  incertesa de la  disponibilitat 
d'energia,  la  previsible  necessitat  a  curt  termini  de  reconsiderar  la 
mobilitat  al  municipi  o  la  construcció  d'una  variant  de  la  C-61.  De 
manera retrospectiva, les condicions de la mobilitat dels vehicles i dels 
seus espais d'aparcament són molts diferents ara a les existents 50 anys 
enrere  o  25.  Per  aquesta  raó,  acometre  un  compromís  d'aquesta 
envergadura  a  50  anys  vista  pot  comprometre  seriosament  a 
l'Ajuntament o al previsible negoci de l'adjudicatari o pot comprometre 
de  manera  molt  important  a  futures  decisions  a  adoptar  sobre  la 
mobilitat.

Per tot el que s’ha exposat, 

SOL·LICITO

que es tinguin per presentades aquestes al·legacions en temps i  forma i 
conseqüentment s’acordi:

Primer. 

En defensa dels interessos col·lectius i polítics dels ciutadans d’Arenys de 
Munt posposar aquesta proposta al següent mandat. 

Segon.

Que la força política Arenys de Munt 2000 (AM2000) renunciï voluntàriament 
a tirar endavant aquest projecte atesa la seva explícita renuncia a continuar 
en la vida política de la nostra vila. 

Que la força política Convergència i Unió (CiU) assumeixi, per ètica social i 
ciutadana, la defensa d'aquest projecte en el proper mandat.  

Tercer.

Que  la  responsabilitat  sobre  tot  aquest  projecte  sigui  traspassada  als 
representants polítics que sorgeixin de les properes eleccions, per tal de no 
hipotecar la seva actuació futura. 

Arenys de Munt, 24 de març del 2011
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