
PREOCUPANTS RAONS PER A UNA MOCIÓ DE CENSURA

La CUP rep amb sorpresa la ruptura d'ERC de les negociacions per consolidar
un govern estable a Arenys de Munt. Un govern que hauria de continuar abaixant
el deute municipal (fins ara en més de 2 milions d'euros), abaixar impostos, aturar
hipermercats, democratitzar pressupostos i ordenances, municipalitzar serveis
abaixant costos i millorant la seva prestació, modernitzar el funcionament de
l'Ajuntament i aturar la desviació de diners públics a mans privades.

Davant l'anunci d'una moció de censura pactada amb CiU, la CUP dóna a
conèixer quines van ser les exigències de CiU per continuar recolzant el pacte
amb nosaltres: “pilotasso” urbanístic, impedir preguntar als veïns com voldran
pagar la urbanització de la Riera, assignació de places de funcionaris a dit,
manteniment de privilegis il·lícits a una part dels treballadors municipals, etc.

I ens preguntem si no haurà estat l'“autoritarisme” del que acusen l'Alcalde el que
ha impedit fins avui la plasmació de tals irregularitats. D'això es queixen, de
l'autoritarisme, i per això es queixen, per no poder continuar impunes davant tantes
irregularitats.

La CUP emplaça a ERC a reprendre les negociacions per tancar un pacte de
govern al servei del poble basat en la racionalització de la despesa, la
municipalització dels serveis, l'aposta pel petit comerç, la consolidació de la
modernització de l'Ajuntament i l'actuació ferma davant tot tipus d'irregularitats.

Dilluns, 26 d'agost de 2013

Assemblea de la CUP Arenys de Munt

Arenys de Munt
www.arenysdemunt.cup.cat



ELS PERILLS DE L'ANUNCIADA MOCIÓ DE CENSURA
Des de la CUP veiem amb preocupació l'anunciada moció de censura al nostre Alcalde i a un
projecte de renovació i modernització del nostre Ajuntament:

1. Tenim ben presents les exigències que va fer CiU per no deixar en minoria a la CUP, i la
nostra negativa a transigir en les irregularitats que ens demanaven.

2. Aquest agost, fins al dia 8, abans de les vacances, estàvem parlant amb ERC, d'un
programa d'esquerres per al que resta de Mandat, apuntant possibilitats d'acord, on no es
tancava la porta a cap petició, fins i tot el canvi d'Alcalde. On queda tot això?

3. Ens amoïna que s'aturi tota la tasca de modernització, sanejament econòmic,
remunicipalització i millora de serveis, i democratització del municipi endegada els dos
primers anys d'aquest Mandat.

LES EXIGÈNCIES DE CIU PER NO DEIXAR-NOS EN MINORIA
En les setmanes anteriors a l'abandonament del Govern d’Arenys de Munt, CiU va presentar un
document per renegociar de nou, el pacte de Govern que s'estava executant, fet que ens va
sorprendre. Algunes de les seves exigències per continuar donant suport al Govern van ser:

1. Aprovar una modificació urbanística, informada negativament per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de la Generalitat, que permetria la construcció d'una gran superfície
comercial de més 1.500 m2 (gairebé com l’Eroski d’Arenys de Mar). En aquesta proposta,
elaborada per Joan Edo Construcciones SL1, s’encabia una residència geriàtrica a costa de
superar l'edificabilitat aprovada en el pla general en uns 1.500 m2, construint dues
plantes més per sobre de l’alçada màxima permesa. I plantejant desviar diners públics a
mans privades.

2. Aturar el referèndum sobre el finançament de la urbanització de la Riera. Deixar de
considerar-ho un projecte únic, fent-ho per trams, impedint repartir les subvencions
aconseguides entre tots els veïns de la Riera. Obrint les portes a un major endeutament
municipal i que els veïns dels trams sense subvenció resultin perjudicats pagant molts més
diners que els veïns beneficiats per les subvencions. A banda d'aquest greuge, això podria
comportar a l'Ajuntament reclamacions judicials.

3. Assignació a dit de la plaça de funcionari de cap de brigada (que només es pot
aconseguir per oposició) a la persona, vinculada a CiU de Premià de Mar, que actualment
està contractada com a servei extern amb concatenació irregular de contractes.

4. Manteniment, com a condició innegociable, el pagament de 140 hores extres anuals
per persona per a la policia (13 persones), 60 hores per sobre del màxim permès
legalment de 80 hores.

5. Assignar el lloc de Cap tècnic de gestió urbanística i territorial sense la convocatòria
del procés d'oposició, a la treballadora interina que ocupa actualment el lloc d'arquitecte.

6. Assignar les funcions de cap de serveis tècnics a una funcionaria administrativa que
actualment coordina transitòriament part de l'àrea de serveis tècnics. Fent-ho sense
convocar oposició i sense que aquesta persona disposi de la titulació requerida en la plaça.

La CUP va manifestar a CiU que totes les actuacions s’havien de realitzar en estricte
compliment de la legalitat.

1 En una de les reunions entre Alcaldia (CUP), regidoria urbanisme (CiU), i Joan Edo Construcciones, SL,
el propietari va amenaçar a l'Alcalde en retirar-lo de l'Alcaldia si no s'aprovava aquella proposta
urbanística.



ACTUACIONS DE LA CUP QUE HAGIN POGUT RESULTAR INCÒMODES A
CIU:
A - Fer fora de l'Ajuntament un presumpte corrupte

Dies abans de la renúncia de CiU al Govern, es va finalitzar la relació contractual de serveis
d'assessorament d'enginyeria amb la persona que durant 30 anys feia les funcions d'enginyer
municipal i sense disposar del títol. Aquesta relació es mantenia encadenant irregularment
contractes amb diferents formules jurídiques.

Els darrers 10 anys havia estat sota les ordres de regidors de CiU a l'àrea de serveis territorials,
des d'on havia redactat informes favorables als interessos d'empreses privades com SOREA,
SECE o ENDESA, perjudicant amb molts diners a l'Ajuntament. Uns dels darrers és l'informe de
liquidació del contracte de l'aigua on informava favorablement d'una compensació de més
600.000€ a favor de SOREA, empresa d'AGBAR. Una auditoria posterior de la Diputació de
Barcelona diu que, no només no s'ha de pagar res, sinó que SOREA ha de compensar
l'Ajuntament per incompliment d'obligacions contractuals.

Durant les darreres setmanes hem pogut recollir testimonis que manifesten que aquest senyor
“recomanava” als peticionaris de llicències el despatx S&B arquitectura, per al que treballava, per
a la redacció dels projectes.

B – Potenciació de les empreses municipals GUSAM i ALOC

Amb l'impuls de la CUP, la societat municipal GUSAM ha incorporat els serveis d'aigua,
clavegueram, escola bressol, deixalleria i neteja d'edificis públics. I ha obtingut, el 2012,
56.865,23€ de beneficis, que han anat al poble i no, com fins ara, a mans privades les quals, a
més, prestaven deficientment aquests serveis.

Amb la creació de l'Aloc es pretenia prestar els serveis de recollida de residus i enllumenat, a més
de la deixalleria, millorant serveis i baixant-ne els costos.

Les responsabilitats de CiU, en canvi, se centraven en l'urbanisme. Els projectes anteriors al 20112

estan aturats i en un atzucac econòmic de difícil solució que quan s'hagin de resoldre costaran
molts diners al poble.

La regidoria d'urbanisme l'ha portat CiU des del 2003 i la presidència de GUSAM des del 2010.

C – Voluntat de resoldre de les irregularitats laborals dins les regidories de CiU

Gairebé la meitat de la plantilla municipal estava en regidories governades per CiU. En aquestes
s'hi mantenien uns privilegis laborals que, juntament amb el sindicat, preteníem reconduir cap a la
legalitat i finalitzar la discriminació envers la resta de treballadors municipals.

TRENCAMENT DEL PACTE
És en aquest context que CiU va presentar la renúncia al Govern amb l’única argumentació del
personalisme del nostre Alcalde.

Des de la CUP ens plantegem si les acusacions d'autoritari i personalista que CiU fa al nostre
Alcalde, no tindran res a veure amb la nostra actitud ferma a no permetre les irregularitats
descrites.

LES NEGOCIACIONS AMB ERC
En la negociació amb ERC, nosaltres hem preferit centrar la discussió en els eixos
programàtics que es va oferir a tots els grups municipals per incorporar-se al govern abans que

2 Can Có1, Rial de la Rectora, Rambla de l'Eixample (Can Globus), Rial Bellsolell -l'actual aparcament i
on hi havia la Mexin-, Riera de Sobirans, Can Xicoi, Can Zariquey, Rial dels Ruals



en les persones:

1. La reducció d'impostos i taxes realitzant els serveis públics a través d'empreses públiques
municipals i no a través de grans empreses privades o de capital mixt.

2. Realització del referèndum sobre la urbanització de la Riera.
3. Seguir reduint el deute municipal, sense superar, en cap cas, els 5 milions d'euros

d'endeutament.
4. Potenciar el petit comerç local i impedir l'establiment de grans superfícies comercials.
5. Cap càrrec electe a sou de l'Ajuntament.
6. Consolidar la modernització de la estructura interna de l'Ajuntament.
7. Generar llocs de treball per combatre l'atur amb mesures socials.

Fins el moment, la CUP no havia aconseguit arribar a un acord amb ERC en els punts 1, 2, 4, 5 i
6, tot i que sí vèiem la possibilitat d’arribar a un punt de trobada. I en això, estàvem disposats
a parlar de qualsevol qüestió que garantís la governabilitat, inclosa l'Alcaldia.

EL TREBALL FET FINS ARA
I el pitjor de tot, temem que es desmunti la tasca de racionalització dels serveis municipals,
tornant a un plantejament de clientelisme i regnes de taifes. Nosaltres ens sentim satisfets pels
objectius aconseguits en:

• La gestió econòmica, reduint dos milions d'euros de deute municipal, pagant a 30 dies
les factures enlloc de a uns 150, i sense cap factura pendent de pagar.

• Baixada de l'IBI del 10% per el 2014.
• Estalvi de 700.000 € en despeses de personal.
• Aturar la construcció d'una gran superfície comercial al Rial Bellsolell.
• Aturar el pagament de 600.000€ a SOREA i plantejar, en canvi, compensacions a favor

del poble.
• Racionalització del funcionament intern de l'Ajuntament i obertura de l'oficina d'atenció

de la Vila.
• L'aprofundiment de la democràcia amb els pressupostos i les ordenances fiscals

participatives.
• La municipalització de l'escola bressol. Aconseguint mantenir l'escola tot i la retallada

de diners de la Generalitat. Obtenint un 8,5 de satisfacció dels pares, fent un pas endavant
en el projecte educatiu i millorant les condicions laborals de les educadores.

• La municipalització de la deixalleria. Millorant l'atenció a l'usuari, la neteja i els resultats
ambientals. I obtenint un 29% de beneficis respecte la gestió anterior que s'han reinvertit
millorant les instal·lacions, estalviant diners al poble.

• La municipalització del servei de neteja. Assegurant que es facin totes les neteges, i
recuperant per el poble el marge de beneficis del 18% que s'enduia una de les anteriors
empreses privades.

• La municipalització del servei d'enllumenat, on vam detectar que durant 10 anys
s'estaven incomplint les obligacions de seguretat. Ara hem definit un pla per actualitzar les
instal·lacions, resolent aquells problemes de seguretat, i un pla d'eficiència energètica que
permet reduir encara més el consum reduït fins ara.

• Amb l'Aloc i el procés participatiu de la recollida de residus hem aconseguit poder abaixar
la taxa de residus per al 2014 almenys un 5%, enlloc d'haver-la d'incrementar un 8%.

EMPLAÇAMENT A ERC
Vista la informació exposada, convidem a ERC a reflexionar i l'emplacem a tancar el procés de
negociació amb la CUP per tal de garantir un govern al servei del poble consolidant i ampliant les
millores iniciades.


