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BALANÇ 1 ANY DE MANDAT - JUNY 2011- MAIG 2012

D'aquest primer any de mandat municipal valorem molt positivament:

? · Que l'ajuntament hagi millorat els terminis de pagament a proveïdors
? · Que hàgim declarat BCIL, (Bé cultural d'interès local), l'edifici de l'escola Sant Martí.
? · Que Arenys de Munt hagi estat escollit Capital de la Sardana 2013.

Entre el juny de 2011 i el maig de 2012, a l'ajuntament d'Arenys de Munt hem celebrat 18 plens en els quals s'han 
tractat 235 punts a l'ordre del dia. Des d'ERC entenem que el Ple de l'ajuntament és l'òrgan democràtic més legitimat 
per a debatre propostes per a Arenys de Munt, i en el conjunt d'aquests 18 plens, els quatre regidors/es del grup 
municipal d'ERC han presentat 17 precs, 31 preguntes  i moltes mocions, de les quals l'alcalde només n'ha deixat que 
formessin part de l'ordre del dia 7.

Respecte a les votacions en el plenari, el vot d'ERC ha estat favorable en el 70% dels casos, contrari en el 11% i s'ha 
optat per l'abstenció en el 19%.
En aquest primer any de mandat, ERC hem coincidit amb el vot de l'equip de govern en el 63% de les ocasions.
ERC d'Arenys de Munt, però, discrepem clarament de les polítiques i decisions preses per CUP i CiU en els diferents 
àmbits que podeu trobar a l'interior de la revista, i que enumerem a continuació:.

1 - Urbanització superficial de la Riera. 
2 - Neteja de l'espai públic
3 - Contractació del gerent de l'ajuntament i del gerent 
adjunt de GUSAM a dit. 
4 - Ampliació d'activitats de l'empresa municipal GUSAM. 
5 - Biblioteca municipal a l'Hotel d'Entitats.
6 - Política de subvencions a Entitats. 

7 - El geriàtric, i el continuar venent fum.
8 - Primers passos d'Aigües d'Arenys. 
9 - La decadència d'Arenys de Munt en la   recollida 
selectiva. 
10 - Qualitat democràtica al municipi. 
11 - Fer pagar a tot poble els errors personals. 
12 - Transparència en la gestió pública. 
13 - Política informativa. 

BALANÇ D’ACCIONS D’ERC DURANT EL PRIMER ANY DE MANDAT - JUNY 2011 A MAIG 2012

Juny 2011. Comença la feina d'ERC a l'ajuntament. El grup municipal d'ERC aconsegueix quatre regidors/res.

Agost 2011. No és possible un Govern Municipal amb CUP i CIU. Malgrat la mà estesa d'ERC, hi havia punts de 
divergència.

Setembre 2011. Ordenances Fiscals 2012: ERC presenta mesures per afavorir l'economia local. 

Octubre 2011. ERC posa de manifest la voluntat de l'alcalde de limitar el dret a presentar mocions al ple. 
S'aprova instar el Govern pagar els 816.000 € de subvenció del nou pavelló poliesportiu.

Novembre 2011. ERC respon amb un comunicat les amenaces de denúncia contra l'honor de l'alcalde. 

Desembre 2011. ERC presenta al·legacions per a millorar les Ordenances Fiscals 2012. 

Gener 2012. ERC no pot presentar al ple la seva moció per l'abolició de la monarquia espanyola.

Febrer 2012. Aprovada la moció d'ERC per a què Arenys de Munt treballi per la insubmissió fisca.l
Aprovada la moció d'ERC per a mancomunar serveis de policia local amb pobles veïns.
ERC reclama la revisió integral del rebut de l'aigua facturat per Aigües d'Arenys GUSAM.  

Abril 2012. ERC demana a l'alcalde que no faci pagar el poble les costes del judici que va perdre.

Abril 2012. ERC proposa entrar al Consell d'Administració de GUSAM i més transparència informativa. 

Maig 2012. ERC posa de manifest la manca de transparència sobre els resultat operatius de GUSAM.

Maig 2012. La moció d'ERC per donar suport a #novullpagar s'aprova amb el suport de ERC, CUP I CIU.

DINERS
PÚBLICS

Aigues 
d’Arenys

Deixalleria

Escola
bressol

?...

El passat divendres 8 de juny, es va celebrar el sopar-tertúlia amb Fermí 
Puig, el cuiner, escriptor i tertulià de l’espai Cuinetes del Món a RAC1. 

Una trentena de persones van participar a aquest sopar tertúlia,celebrat 
al restaurant Triclinium, on hi va haver un interessant intercanvi 
d’opinions i on el relat del cuiner va captivar als assistents.

Per acabar l’acte, la secció local d’ERC va obsequiar a Fermí Puig amb una
reproducció del Monument per la Independència d’Arenys de Munt.

SEGON SOPAR T TÚLIA AMB FERMÍ PUIGERC
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Urbanització superficial de la riera. Per a ERC hauria de ser un tema 
prioritari. CUP i CiU en un any encara no han fet públic el seu pla d'actuació 
municipal (només s'han repartit les regidories).
ERC hem demanat que els 650.000€ que la Generalitat ha atorgat a Arenys de 
Munt en el marc del programa PUOSC s'utilitzin per a la urbanització superficial, 
i hem posat de manifest les deficiències del protocol de manteniment de la 
riera, tant pel que fa a la pols com als sots.

Qualitat democràtica al municipi. Per a ERC tots hem de fer el possible 
per a millorar la democràcia i prestigiar la política. Mocions que a d'altres 
pobles de Catalunya es debaten, a Arenys de Munt no es pot fer; l'equip de 
govern ja no passa als grups de l'oposició, els expedients del ple per correu 
electrònic; en alguns casos, es prioritza l'assemblea del poble al Ple municipal; 
no es dóna la paraula al Síndic de la Vila ni als veïns en acabar un ple 
extraordinari... Pensem que aquestes no són maneres per a un bon 
funcionament de la política local

Fer pagar a tot el poble els errors personals. Per a ERC és un error 
judicialitzar la política. L'alcalde va interposar una demanda contra ERC en 
“defensa del seu honor” arran dels cartells que deien “l'alcalde ens limita el dret 
a presentar mocions als plens de l'ajuntament”. I la sentència va ser clara: va 
desestimar íntegrament la demanda especificant “corresponde el pago de las 
costas causadas a la parte actora ya que ha visto rechazadas todas sus 
pretensiones.”
Amb un decret d'alcaldia del passat desembre l'alcalde va autoritzar un 
pagament de 1.888€ 

Transparència en la gestió pública. Per a ERC caldria potenciar la 
transparència i així ho entenen la majoria d'administracions públiques. CUP i 
CiU no posen fàcil l'accés a la informació: els expedients del ple els hem d'anar a 
fotocopiar nosaltres mateixos a l'ajuntament; el desembre de 2010 vam 
demanar informació i una reunió sobre GUSAM i fins el juny de 2012 no es porta 
a terme; presentem instàncies i 4 mesos més tard encara no en tenim resposta.

Política informativa. Per a ERC el web de l'ajuntament ha de servir per 
informar, no per opinar o controlar la informació. Uns quants exemples: el ple 
de gener de 2012, els 4 regidors d'ERC van sortir de la sala de plens quan es 
presentà la moció de rebuig a la monarquia com a senyal de protesta per la 
nul·la voluntat de la CUP de presentar una moció conjunta. Aquest fet va ser 
explicat per nombrosos mitjans de comunicació, però a la web municipal només 
es diu que ERC es va abstenir.
El web tampoc no ha informat que la sentència judicial de l’Alcalde contra ERC 
diu que la part demandant s'ha de fer càrrec de les costes del judici; respecte a 
GUSAM, l'any 2011 l'ajuntament va haver de subvencionar l'empresa municipal 
amb 147.973€ i GUSAM ha tancat l'exercici 2011 amb un saldo positiu de 
63.017€, és a dir, no ha hagut d'utilitzar tota la subvenció de l'ajuntament per a 
quadrar els números. El web municipal explica que la GUSAM  tanca l'exercici 
“gràcies a la bona gestió”.

Neteja de l'espai públic. Per a ERC és molt important tenir el poble net i 
endreçat. De moment no hem vist enlloc el “pla de xoc” per a la neteja que prometia 
CUP. ERC comparteix el missatge de l'equip de govern que cal més civisme, i que el 
vandalisme és una xacra, però brutícia crida brutícia i a Arenys de Munt tenim 
espais molt bruts i deixats.

Contractació del gerent de l'ajuntament i del gerent adjunt de GUSAM. 
Per a ERC cal fer públics tots els processos de contractació de personal i 
establir un sistema d'avaluació de mèrits i capacitats. CUP i CiU no estan per 
aquesta manera de contractar. El gerent de l'ajuntament (64.000€ bruts/any), la 
gerent de GUSAM (48.000€ bruts/any) i el gerent adjunt de GUSAM (24.000€ 
bruts/any per 20 h setmanals), han estat contractats sense passar per un 
procés públic de contractació. Pensem que cal ser el màxim de curosos amb el 
diner públic i ERC a l'ajuntament és garantia de transparència.

Ampliació d'activitats de l'empresa municipal GUSAM. Per a ERC ara és 
època d'aprimar racionament l'administració pública, però l'equip de govern va 
en sentit contrari:a més de la gestió de l'aigua, volen que GUSAM es faci càrrec 
de la deixalleria, l'escola bressol, la recollida d'escombraries, .... 
ERC hem demanat formar part del Consell d'Administració de GUSAM per a 
poder tenir accés al conjunt d'informació i evitar hipoteques per al futur 
d'Arenys de Munt. L'actual president de GUSAM és el regidor que en el mandat 
anterior volia capitalitzar el cànon de l'aigua dels propers 25 anys per tal de fer 
front a la despesa corrent de l'any 2010, proposta que ERC vam aconseguir 
aturar.

Biblioteca municipal a l'Hotel d'Entitats. Per a ERC, caldria destinar els 
650.000€ atorgats per la Generalitat en el programa específic de Biblioteques a la 
rehabilitació  de l'actual biblioteca Antònia Torrent. CUP i CiU han demanat 
destinar aquests 650.000 € a fer una biblioteca a l'Hotel d'Entitats, al barri de Sant 
Carles.

Política de subvencions a Entitats. Per a ERC caldria simplificar el procés 
per atorgar subvencions a entitats i millorar-ne l'objectivitat. L'equip de govern ha 
acordat un procés llarg que comporta que les entitats hagin de competir entre 
elles per aconseguir la subvenció i que s'acaba amb una votació popular que 
decideix el 30% de la puntuació. Tampoc  ens agrada  la incoherència de què  
l'equip de govern, a través d'Aigües d'Arenys, subvencioni directament a una entitat  
amb 2000€ en concepte de publicitat.

El geriàtric, i el continuar venent fum. Per a ERC el tema del geriàtric és 
molt important per a la nostra vila i hem proposat estudiar projectes 
realitzables en aquest mandat municipal. No sabem exactament què volen fer 
l'equip de govern, ja que CUP vol ubicar el geriàtric al Rial Bellsolell, just on CiU hi 
volia ubicar el mercat municipal i el supermercat. I mentrestant, l'ajuntament ha 
d'anar subvencionant el Patronat Verge del Remei, que enguany ja són més de 
60.000€.

Primers passos d'Aigües d'Arenys. Per a ERC la millora del servei d'aigües 
s'hauria de poder explicar amb total transparència. L'import amb què caldrà 
subvencionar a Sorea encara no s'ha fet públic; al pressupost municipal 2012 ja hi ha 
400.000€ consignats per a poder compensar Sorea. La viabilitat d'Aigües d'Arenys 
depèn en bona part d'aquest import..

La decadència d'Arenys de Munt en la recollida selectiva. Per a ERC també 
és important mantenir les fites assolides en l'àmbit mediambiental. Arenys de 
Munt va ser pioner en la recollida selectiva i a l'any 2011 la recollida selectiva està 
per sota del 50% del total de residus. A Catalunya ja hi ha 126 municipis que ens 
han passat davant també en aquest tema.
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