
RESPOSTA AL DOCUMENT D'ERC DE DATA 27 DE JUNY DEL 2011

Benvolguts,

Agraïm la vostra resposta del passat 27 de juny, en la qual s'evidencia la vostra voluntat d'unir 
esforços amb les dues formacions polítiques que actualment formem el Govern a l'Ajuntament 
d'Arenys de Munt, CUP i CiU, per tal de treballar conjuntament pel benefici del poble d'Arenys 
de  Munt  i  de  plantejar  solucions  als  problemes  que  s'hauran  de  resoldre  durant  aquest 
mandat.

Tot  seguit  passem  a  respondre,  concretar  i  detallar  algunes  de  les  qüestions  que  ens 
plantegeu en el vostre escrit:

1.  Reorganització  interna  municipal,  per  millorar  l'eficiència,  la  productivitat  i  
poder reduir  costos de la maquinària administrativa.  
Considerem positiu  la  vostra  acceptació de la  figura del  gestor  i  de l'optimitzador  per  fer 
aquesta reorganització. 
Ara bé, hem d'entendre que la figura del 'gestor' és una figura que ha de treballar amb la 
màxima confiança  dels  membres  del  Govern  i  ell  també  ha  de  poder  confiar  en  aquests 
membres, altrament seria força complicat introduir les mesures necessàries i imprescindibles 
per dur a terme aquesta reorganització. Per tant, la persona que realitzi aquesta tasca implica 
que tingui una coneixença mútua entre els regidors,  polítics escollits per la ciutadania, i ell 
mateix, que ha realitzar una tasca complexa i concreta.
Al mateix temps ha d'estar disposat a realitzar unes tasques complexes i en alguns moments  
compromeses per poder aconseguir els objectius polítics fixats pel Govern.
La creació d'un lloc de treball per la via d'un concurs de lliure participació, amb l'avaluació de 
mèrits i capacitats, ens apropa molt més a una figura funcionarial que no pas a una figura de  
mútua confiança. Ens podríem arribar a trobar que guanyés el concurs una persona totalment 
desconeguda que, malgrat  tenir  molts  coneixements,  no estigués disposada a assumir  les 
responsabilitats que se li encarreguin atès que no estiguin previstes en el seu esquema de 
treball a realitzar.
També s'ha de considerar que guanyar un lloc per mèrits amb lliure participació implica que, 
en el cas que la seva labor no sigui satisfactòria o no es generi la confiança necessària, no 
pogués  ser  destituïda  atès  que  aquesta  persona hauria  estat  la  millor  d'entre  el  grup  de 
persones que es presentaren. També es podrien argumentar causes subjectives per aquesta 
destitució, quan, pretesament, es van utilitzar criteris objectius per la seva incorporació.
Una de les condicions necessàries per realitzar aquesta tasca és que la persona que la realitzi  
pugui ser substituïda en qualsevol moment si els resultats no són els esperats i tant se val si 
ha fallen les instruccions polítiques o la seva pròpia implementació.  En aquest la proposta 
d'ERC es contradictòria amb la mateixa figura en si.
Justament per  aquest  motius,  el  contracte no pot ser  anual  i  prorrogable  en funció d'uns 
objectius marcats. Sinó que a de ser fins a final de mandat cancel·lable en qualsevol moment  
per criteris de confiança.
Per altra banda, ja existeix una persona amb la qual s'ha estat treballant des de fa sis mesos 
per  tal  de  estructurar  aquesta  reorganització.  És  aquesta  persona,  amb  la  qual  ja  s'ha 
consensuat aquesta forma de reorganització, la que l'ha de dur a terme i no una altra, amb la  
qual hauríem de partir de zero i perdríem aquest temps de consens. Un temps valuosíssim per 
aconseguir el que pretenem.

2. Reducció del deute, per reduir  el pagament d'interessos bancaris.  
El nostre objectiu dins del  Pla d'austeritat que ens hem marcat passa per dur a terme les 
mesures proposades per ERC i una de les prioritats és reduir els interessos bancaris. Ara bé, la 
realitat en la qual ens hem trobat, un altíssim endeutament amb creditors i proveïdors, ens 
planteja que destinar exclusivament la subvenció a rebre pel nou pavelló a cancel·lar crèdits 
bancaris  no  sigui  viable.  Independentment  que  no  sabem  quan  podrem  rebre  aquesta 
subvenció.
Des  del  Govern  considerem  una  prioritat  màxima  la  reducció  del  deute  amb  creditors  i  
proveïdors,  molts dels qual,  majoritàriament,  són petits empresaris del  poble  al  quals se'ls 
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deuen factures des de fa més d'un any. Uns empresaris que necessiten urgentment aquests 
fons per poder alleugerir, quan no continuar, les seves activitats econòmiques, unes activitats 
amb repercussió en l'atur local.
Ara com ara i  coneguda la realitat de la situació de l'endeutament municipal,  el criteri  que  
s'utilitza des del Govern és destinar una part d'aquesta subvenció a cancel·lar un préstec que 
té l'Ajuntament a l'Euribor + 1,40 de 265.000 euros. I la resta destinar-la a pagar a aquests 
petits empresaris que són creditors de l'Ajuntament.
Estem convençuts que ERC, al conèixer aquesta realitat, coincidirà amb el Govern en aquesta 
priorització, en realitzar aquesta actuació tal com està plantejada i no destinar aquests diners 
exclusivament a cancel·lar crèdits bancaris. Ara com ara, els bancs no tenen la necessitat  
imperiosa de rebre diners de l'Ajuntament per tirar endavant els seus negocis. 

3.  Reducció  de  despeses  de  manteniment  d’edificis  públics,  per  a  reduir  
despeses estructurals. 
Coincidim en les propostes que planteja ERC per tal de reduir els costos de locals llogats.  
També coincidim en que s’ha de reduir els solars llogats utilitzats com a aparcaments públics,  
malgrat que no siguin despeses de manteniment d’edificis administratius.
Malgrat tot, la proposta del Govern hauria d’anar molt més enllà i hauria d’intentar ser més 
agosarada. Es treballarà en aquesta línia per aconseguir una reducció important en aquest 
concepte 
Respecte a l’edifici que allotja actualment la biblioteca, GUSAM i el Jutjat de Pau i la voluntat 
de no perdre la subvenció de 675.000€, una voluntat que compartim plenament.
Malgrat això ens trobem en la següent situació aquest PUOSC només es pot destinar a la  
biblioteca, atès que és un PUOSC 2008-2012, específic de biblioteques.
Pel que fa a destinar-lo a obres a la biblioteca actual a l'any 2009 ja es va plantejar aquest 
tema a la Generalitat i no hi havia en principi inconvenient, sempre que s'aportés un projecte  
de viabilitat i que Diputació Servei de Biblioteques ho trobés correcte. Aquest departament de 
la Diputació va informar que la biblioteca actual no podria arribar a complir els mínims exigits 
per estar dins la "xarxa de biblioteques", encara que es fessin remodelacions i no ho informava 
favorablement.
Per  altra banda, l'import  de la subvenció del  PUOSC va en funció de l'import  de l'obra a 
realitzar, atès que es fan càrrec d'un tant per cent d’aquesta (el pressupost inicial pel que van 
donar per aquesta subvenció era de 2.005.974,37€). Això implica que per poder disposar de la 
subvenció de 675.000€ l’Ajuntament ha de addicionar l’import d’1.330.974,37€ en concepte 
d’inversió. Uns diners que no tenim i que hauríem d’anar a buscar a una entitat financera a 
costa d’incrementar el deute existent de l’Ajuntament.
La voluntat que han expressat els grups polítics tant ERC, com CUP, com CiU és de reduir el 
deute  no  d’augmentar-lo.  Per  tant,  s’ha  de  prendre  una  decisió.  En  el  cas  que  ERC 
s’incorporés al Govern actual la podríem prendre conjuntament.
Si s’optés per fer l’obra i augmentar l’endeutament només hi hauria temps per presentar el  
projecte fins al 30-09-2011.

4.  Reducció  dels  costos  dels  serveis  obligatoris  que ha de  prestar  l’Ajuntament  
per no haver de pujar les taxes i impostos municipals.
Compartim la proposta d’ERC i pensem que la feina divulgativa ha de començar pel mateix 
Ajuntament  i  traslladar  aquesta  problemàtica  a  la  ciutadania  que també s’hauria  de  sentir 
copartícep de les decisions que es prenguessin. 

5. Increment d’ingressos atípics. 
L’increment dels ingressos atípics des de la CUP i des de CiU els plantegem amb accions 
directes dutes a terme per l’administració, ja sigui de forma directa (força complicada atesa la 
legislació actual) ja sigui mitjançant l’empresa municipal. El sector privat –construcció, PIMES, 
pagesia– se l’ha d’ajudar i acompanyar. 
En aquest  sentit  pensem que l’empresa municipal  pot  ser  un bon instrument  per  realitzar 
aquesta tasca d’ajut i d’acompanyament fins que els sectors privats s’hagin pogut recuperar 
de l’actual crisi econòmica. Per altra banda, també pot representar per aquesta empresa una 
entrada d’ingressos atípics que puguin revertir en el conjunt de les arques municipals.
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6. Replantejament del Pla General.
Compartim l’opinió d’ERC.

7. Creació de llocs de treball,  implementant polít iques locals.  
La creació de llocs de treball implementant polítiques locals no es limita només a l’aplicació 
d’accions a dur  a terme des de l’empresa municipal  GUSAM, també implicar  dur a terme 
mesures municipals que promoguin la creació de llocs de treball en els sectors privats. En 
aquest sentit una modificació del Pla General podria afavorir la creació de llocs de treball en el  
sector de la construcció, per exemple. 
Per altra banda, la viabilitat de l’empresa municipal GUSAM, o sigui l’aconseguiment del seu 
equilibri financer, passa, justament, per impulsar nous projectes empresarials que li permetin 
aconseguir  aquest  equilibri.  Fins  a  l’actualitat  l’empresa  municipal  GUSAM  s’ha  dedicat, 
gairebé  en  exclusiva,  a  la  gestió  i  la  planificació  urbanística  –fet  inusual  en  una  empresa 
municipal–. Aquest tipus d’activitat només dóna resultats a llarg termini, però en dóna. Per 
altra banda, en la immensa majoria d’ajuntaments aquesta gestió es realitza des dels propis 
serveis tècnics o realitzant encomanes a serveis externs i és una gestió que té un cost. A 
Arenys de Munt, atorgant aquesta gestió a l’empresa municipal s’ha aconseguit reduir aquest 
cost, que per altra banda també s’hauria hagut d’imputar als pressupostos municipals. Ara, 
l’empresa  municipal  s’està  enfocant  cap  a  tota  una  diversitat  d’activitats  que  han  de 
possibilitar aconseguir la seva viabilitat d’una forma ràpida, o sigui en menys temps de 2 anys. 
En la qüestió del nou geriàtric sempre hem manifestat que la nostra intenció és poder cedir un 
terreny al Patronat Verge del Remei per tal que puguin realitzar un canvi d'edifici que pugui  
substituir  l'actual  edifici,  un  edifici  obsolet  per  les  necessitats  que  actualment  tenen  els 
residents i per a dignificar el temps que hi passin residint-hi.
Aquest objectiu no ha de representar cap cost per l'Ajuntament d'Arenys de Munt però pel 
Patronat ha de comportar, a banda de finançar la construcció de l'edifici (viable en tots els  
supòsits financers que s'han publicat fins a l'actualitat), millorar la viabilitat de la seva gestió i  
ajustar tots els seus costos. L'exemple més evident: en l'actualitat amb una capacitat de 49 
residents hi ha 35 treballadors, un rati de 0,71 treballadors per resident (un rati necessari com 
a conseqüència d'un edifici antic, no adequat i  poc adaptat per les necessitats actuals de 
persones de la tercera edat).  Per altra banda amb un edifici nou per 120 residents només es 
necessitarien 60 treballadors, un rati de 0,50 treballadors per resident, adaptant aquest rati als 
estàndards que actualment existeixen al nostre país i que es demanden des de la Generalitat. 
Evidentment,  aquest canvi  comporta  una generació de llocs de treball  de 25 places,  però 
l'objectiu de la construcció del nou geriàtric no és la generació de llocs de treball,  que és 
benefici col·lateral, sinó que és dignificar la vida dels seus residents i ajustant-lo als projectes 
que s'han publicat i que evidencien que s'aconsegueix la seva viabilitat econòmica, deixant de 
ser una càrrega econòmica pel municipi.

8. Actuació en qüestió social.
Compartim els anhels polítics i socials d'ERC en aquest tema.

9. Acabament del  soterrament de la Riera i  la seva urbanització superficial.
Respecte a l'acabament de la Riera, és una evidencia que l'obra no es pot deixar tal com està.  
En aquest sentit ens proposem donar compliment estricte dels compromisos contrets tant per  
part  de  l'ACA,  com per  part  del  Ministerio  exigint  el  funcionament  eficaç  de  les  funcions 
previstes,  detectant  les  greus  deficiències  (manca  de  sorrers,  aigua  pluvial  en  superfície, 
transport de sediments, trencament de clavegueres), exigir-ne solucions i denunciant, si cal, 
dels  perjudicis  causats.  En aquest  sentit  l'ampliació  de  la  denúncia  a  la  Fiscalia  de medi 
ambient que vàrem fer tot just iniciar el nostre mandat va en aquesta línia d'actuació.
Respecte a la seva urbanització superficial, una part d'aquesta obra correspon pagar-la als 
veïns, per llei,  via contribucions especials. L'altra part correspon pagar-la a l'Ajuntament, o 
sigui a tots els vilatans d'Arenys de Munt. Ara com ara ni els veïns tenen aquests diners ni 
l'Ajuntament tampoc. A expenses que puguem aconseguir alguna subvenció que contribueixi a 
reduir els cost de l'obra a suportar pels veïns. La nostra intenció és reformular el projecte per  
tal de reduir el seu cost. Una vegada conegut el nou projecte replantejat i  el seu cost, es 
consultarà als veïns per si estan disposats a una contribució especial i als vilatans si estan 
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disposats a assumir la càrrega que els hi pertoqui en aquesta obra, sense oblidar la delicada 
situació econòmica per la qual passa el nostre Ajuntament i  que trigarà encara uns anys a  
quedar resolta. 
No obstant això, ens proposem, mentre no s'hagi aclarit tota la situació anteriorment descrita, 
aplicar  un pla de millora  i  de manteniment,  que sigui  una solució econòmicament viable  i 
assumible, per la situació econòmica que estem patint, i que resolgui les molèsties que ara es 
produeixen a la Riera.

10. Pensar en clau de poble.
No només compartim les propostes d'ERC sinó que ja  les hem començat a  dur  a terme. 
Actualment des del Govern es treballa com un equip, amb plena confiança, respecte, amb 
consens davant els mitjans de comunicació i amb responsabilitat. Ara bé, aquesta confiança i  
respecte que tenim i ens mantenim no ens porta a fiscalitzar allò que fan i diuen els companys 
del Govern. Tots ens hem de sentir còmodes i hem de poder actuar amb naturalitat davant de 
la població i dels mitjans de comunicació. Ara, actualment, s'està produint. Estem treballant 
com un veritable equip per portar el poble endavant. Ens agradaria que, en el cas que ERC 
entrés  al  Govern,  aquesta  confiança,  respecte,  consens,  comoditat  i  naturalitat  es 
mantinguessin.
Respecte al tema de l'alcaldia, tant la CUP com CiU, considerem que ha de governar la força 
política guanyadora de les eleccions sense interferències que puguin dificultar el donar sentit a 
una línia coherent d'actuació a favor del poble d'Arenys de Munt. Aquest també és un context 
que contempla l'actual legislació, atès que, en condicions normals, es valora que sigui la llista 
més votada la que tingui l'Alcaldia. La llista més votada al maig del 2011 ha estat la CUP i ho  
ha estat  per  tot  el  mandat.  Des de la  CUP,  i  en l'actualitat  també des de CiU,  es poden 
compartir propostes diferents però en tant els partits amb responsabilitat de canviar aquelles 
lleis no decideixin canviar-les entenem que s'ha de donar compliment a aquestes lleis. 
Per altra banda, tots hem de fer un esforç per a recuperar la imatge que han donat els partits  
polítics davant de la ciutadania -i que està portant de forma important a la desafecció-, en el 
sentit que en política val tot, que es pot arribar a qualsevol tipus de pacte per ocupar llocs de 
poder i que el que menys importa és l'opinió dels ciutadans, expressada amb els seus vots.
En democràcia una de les formes que tenen els ciutadans per prendre  decisions és votant i  
aquestes decisions han de ser acceptades per tothom, encara que a vegades sigui per una 
diferencia d'un vot. En l'acceptació d'aquestes victòries o derrotes és quan es pot valorar la 
veritable maduresa política i social de les persones que participem en aquests processos. 

Ja per acabar, només dir que ERC té les portes obertes a integrar-se a l'actual Govern, i que 
les tindrà obertes durant tot el mandat. El fet que des de la CUP i CiU no haguem entrat a 
detallar  el  pacte subscrit  és per  la  nostra  voluntat  que ERC s'incorpori  al  Govern i  pugui 
participar amb ple dret en aquesta elaboració. Actualment només hem redactat unes bases 
per  elaborar  el  pacte  i  en  aquestes  bases,  revisables,  ens  agradaria  comptar  amb  la  
participació d'ERC.     
En aquest sentit continuem insistint en la necessitat per Arenys de Munt, i pel millor per Arenys 
de Munt, d'un govern fort format per, com a mínim, les tres formacions polítiques que varen 
aconseguir més recolzament popular, CUP, ERC i CiU.
Aconseguir aquest objectiu, complicat per altra banda, tindria un reconeixement important per 
als vilatans d'Arenys de Munt i seria un exemple a seguir per a tot el País.
Esperem que amb aquest objectiu ens puguem trobar amb ERC per fer el camí junts.

Arenys de Munt, 14 de juliol del 2011

Josep Manel Jiménez i Gil Alfons Molons i Antius
Portaveu del Grup Municipal de la CUP Portaveu del Grup Municipal de  CiU
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