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VOT DE CiU EN CONTRA DELS PRESSUPOSTOS DEL 2008 

 

Demanem al Secretari de la Corporació que reprodueixi a l’Acta literalment el 

següent: 

 

“El primer dia hàbil de treball del nou consistori, el dia 18 de juny d’aquest any  

vàrem lliurar a l’Alcaldia unes dades que calia tenir en compte alhora d’elaborar 

el Pressupost per al 2008. Aquestes dades feien referència a les inversions que 

cada any cal assegurar per a l’any vinent, com ara les inversions per adquisició 

de nous immobles (la seu de la Guàrdia Civil i la casa Vives-Pruna); s’establia 

en 2 milions d’euros la capacitat màxima de nou endeutament per al 2008; 

s’indicava l’import de les subvencions de capital possibles per a ser tramitades; 

es feia esment a les característiques de la nova despesa corrent relatives al 

contracte de recollida selectiva de brossa, al nou  canon de l’aigua i a la 

modificació del contracte d’assistència domiciliaria; s’indicava el cost de 

l’ampliació del lloguer dels mòduls de l’Escola Bressol; s’assenyalava el nou 

preu de l’escola de música;  es concretaven xifres de possibles desviacions 

d’obres a executar com ara els carrers Platja Cassà i entorn del Xifré. En 

aquesta nota lliurada com hem dit el dia 18 de juny, es feia esment també als 

ingressos fiscals previsibles per al 2008 i les seves característiques. És un fet, 

doncs, que el nou govern va disposar des del primer dia de treball d’una 

documentació adient i suficient per començar a elaborar les Ordenances 

Fiscals i els Pressupostos per al 2008 amb prou temps  des d’aquella data del 

16 de juny. Alhora, és un fet que amb aquestes dades que lliuràvem a l’Alcaldia 

i amb tota la informació que vàrem donar escrita a l’equip de govern, 

demostràvem  una clara disposició del nostre grup municipal a col·laborar amb 

el nou govern i fer-ho en positiu. Aquests fets que esmentem desdiuen les 

acusacions interessades de suposat ressentiment de CiU i de no acceptació 

dels pactes del govern tripartit. 

Malauradament, el govern no va convocar a tots els grups municipals de 

l’oposició fins el dia 28 de novembre, quasi sis mesos desprès del lliurament de 
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documentació per part de CiU. Tampoc el govern municipal va contestar a la 

nostra oferta per escrit de col·laboració emesa el mes de setembre en resposta 

a una carta de l’Alcaldia. Lamentem molt haver de repetir que aquests 

Pressupostos municipals per al 2008 son exclusivament els Pressupostos del 

govern i no del consistori com ja va esdevenir-se amb les Ordenances Fiscals 

per al 2008. 

Quan CiU era al govern municipal, amb majoria o sense aquesta majoria, 

vàrem treballar de manera que  per als anys 2005, 2006 i 2007 les Ordenances 

Fiscals i els Pressupostos, concretessin el consens entre quatre grans forces 

 polítiques CiU-PSC-ERC-PPc, evitant així que només fossin les propostes del 

govern. Eren, doncs, unes Ordenances Fiscals i uns Pressupostos de quasi la 

totalitat del Consistori Municipal. A les actes municipals dels Plenaris 

corresponents hi consta que ERC i PSC varen poder introduir en les 

Ordenances  Fiscals i en els Pressupostos moltes de les seves propostes. El 

seu vot fou d’abstenció pel fet de no formar part del govern. Això,  aquesta 

capacitat d’entesa i de compromís entre les forces polítiques que vàrem 

mantenir al llarg dels darrers tres anys s’ha trencat i avui hem de considerar 

uns Pressupostos que  concreten la decisió del govern respecte a quants 

diners gastar, en que gastar-los i com gastar-los només des del punt de vista 

del govern. I, és un govern que fa bandera de la participació, malauradament 

entesa com a excloent per als partits de l’oposició, democràticament escollits i 

amb milers de vots de suport, al nostre favor. 

 

Com es sabut el govern va decidir no fer Audiència Pública per explicar els 

impostos, taxes i els preus públics que pagarem el 2008 i sí, fer Audiència 

Pública només per els Pressupostos. En aquella Audiència Pública de data 4 

d’aquest mes, vàrem conèixer per primera vegada un mica més les 

característiques i els primers  números del Pressupost 2008. Malauradament 

les dades presentades pel govern aquell dia indicaven que no s’havia 

considerat una de les principals preocupacions que CiU ha assenyalat al 

govern en diverses ocasions i en aquest Plenari. Hem repetit moltes vegades  

que els Organismes Autònoms i els Patronats municipals havien de tenir els 

seus pressupostos propis aprovats no només pel govern sinó per les persones 
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que al llarg de molts anys han fet avançar i prestigiar, els Museus, la 

Residència Geriàtrica, la Radio Municipal, el Consell d’Esports i el Centre 

Espriu. A l’Audiència Pública del dia 4 de desembre el govern va remarcar amb 

èmfasi que les dades que comentaven als ciutadans no comprenien les dades 

referides als  Organismes Autònoms i Patronats. I avui el govern, en el darrer 

Plenari municipal de l’any, acordarà suprimir aquests Organismes. 

 

*  *  * 

 

Fer una anàlisi detallada dels Pressupostos per al 2008 requeriria una estona 

llarga de la que no disposem i, en conseqüència, esmentarem només aquells 

punts bàsics en que diferim del govern, elements que expliquen alhora perquè 

no podem donar suport a la proposta del govern municipal. 

 

A fi d’obtenir majors ingressos el govern municipal procedirà a vendre l’immoble 

situat a la Riera i popularment conegut com a “Can Ramon de les Aigües”. 

Creiem que el govern comet un error històric. Aquest immoble disposa en el 

soterrani d’un cabal d‘aigua molt important, que el municipi precisa mantenir de 

totes totes. El govern diu que no posarà a la venda la part baixa d’aquest 

immoble, però tanmateix quan encarrega la valoració de la venda d’aquest 

l’immoble ho fa per la totalitat de la finca i no reservant-se la planta baixa que 

dona a la Riera i al carrer Sant Narcís, per preservar el cabal d’aigua existent. 

Demanem al govern que faci constar a l’Acta d’aquest Plenari que no posarà a 

la venda la totalitat de l’immoble i que es reservarà la part baixa d’aquest, la 

que dona a la Riera i al carrer Sant Narcís. Si és així, haurà de revisar els 

ingressos previstos amb la venda d’aquest immoble.  

 

Aquest edifici està situat en un lloc estratègic de la Riera i la façana que dona al 

carrer Sant Narcís està situada enfront de la Residència Geriàtrica Municipal. 

És per això que el grup de treball dels partits polítics CiU-PSC-ERC i PPc va 

qualificar d’equipament públic a aquest edifici en l’aprovació inicial del nou Pla 

General d’Urbanisme. Ara, el govern, no sabem per quina raó, trenca 

unilateralment aquest acord fruit d’anys de treball i que tant va costar d’obtenir. 

Ara el govern haurà de desqualificar d’equipament a “Can Ramon de les 
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Aigües” en l’aprovació provisional. Demanem al Secretari de la Corporació que 

dictamini per escrit si el govern pot posar immediatament a la venda l’immoble 

de “Can Ramon de les Aigües” o bé ha d’esperar a la desqualificació quan faci 

l’aprovació provisional del nou Pla General d’ordenació Urbanística.  

 

A més, de l’argument de conservar el doll d’aigua hi ha un altre argument per a 

no vendre aquest immoble: la nostra vila és en un procés de reflexió 

transcendental que ha de decidir el futur dels equipaments municipals. L’edifici 

que esmentem ha estat sempre considerat de gran valor estratègic pel conjunt 

dels equipaments de la vila. Lamentem molt que el govern acordi avui posar a 

la venda  “Can Ramon de les Aigües”. 

 

Així mateix lamentem molt que el govern no vulgui posar diners per finançar les 

escales mecàniques a la zona de l’edifici Xifré. El govern pot disposar d’un 

mínim de 300.000 euros que ara destina  a la finca de les Clarisses. Aquesta 

finca es pot aconseguir arribant a acords amb els propietaris; fent una 

modificació puntual del pla d’urbanisme i implicant-hi a les administracions 

supramunicipals per obtenir subvencions. I això es pot aconseguir perfectament 

sense haver d’aplicar 300.000 euros en l’any 2008 i disposar-ho per als altres 

anys 2009 o 2010. 

 

Malauradament també lamentem que el govern no hagi atès la nostra 

preocupació per assegurar el 2008 la nova nau de la brigada municipal. A l’any 

1999, quan va arribar al govern municipal el primer tripartit PSC-ERC-IC.V va 

anular la construcció d’una magnífica nau per a la brigada municipal a 

Valldegata-Draper cedint, a més, aquest espai per a la construcció de la seu 

dels Mossos d’Esquadra. Des de l’any 1996 quan fou obligada la venda de 

l’immoble per poder adquirir l’edifici Calisay , el servei municipal de la brigada 

fou ubicat provisionalment de lloguer a la zona del Bareu i ara, a més el 

contracte de lloguer és exhaurit. Creiem que el govern hauria de garantir la 

nova i decisiva ubicació d’un servei tan fonamental com la neteja viària, la 

jardineria, el reparament de la via pública, etc.  El pressupost 2008 no esmenta 

en cap moment aquesta inversió. El pressupost 2008 hauria de concretar a la 

partida dels ingressos la quantitat que els promotors de Valldegata-Ponent 
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aporten a l’Ajuntament i que vàrem negociar sense contrapartides 

urbanístiques i consignar també el romanent 2006 disponible i la venda d’una 

part del 10% de l’aprofitament mig. Això ja ho indicàvem el dia 16 de juny i ho 

havíem consensuat al grup de treball del nou Pla General d’Urbanisme. A la 

partida de despeses del Pressupost d’inversions hi hauria de figurar la 

construcció de la nau de la brigada. Tampoc, malauradament el govern en fa 

cap referència al Pla d’Actuació del mandat per al 2007-2011. És molt greu que 

el full de ruta del govern per al 2007-2011 que és detalladíssim de tot el que diu 

el govern que farà, no esmenti enlloc la construcció de la nau de la brigada 

municipal.  

 

Una de les qüestions més importants a l’hora de governar és establir els criteris 

bàsics del pressupost municipal i fer-ho per als quatre anys de mandat. En el 

debat electoral que vàrem tenir a la sala Josep M. Arnau del Calisay moderat 

pel periodista senyor Enric Sierra, vàrem mostrar a tot el públic assistent un full 

que aplegava i assenyalava les inversions per al període de quatre anys de 

mandat. En aquest moment el govern ha d’estar en condicions de dir les 

inversions quantificades per al 2009, 2010 i 2011.  I així podríem saber  si allò 

que no figura al 2008 es podrà fer o no els anys següents. Perquè el govern no 

diu allò que ja sap i que es imprescindible per saber de que parlem? El govern 

no diu per a quins projectes ha demanat subvencions de la Generalitat, de la 

Diputació i dels Fons Europeus i no diu quines propostes han estat acceptades 

i quines no i tampoc diu, cosa que ja sap, quines quantitats s’han concretat del 

total de subvencions sol·licitades i, per tant, quins projectes es podran fer i 

quins no. De que té por el govern? Té por el govern que quan es compari els 

diners reals i únics disponibles per al 2008-20009-2010-2011 algunes de les 

inversions proposades al Programa d’Actuació Municipal no es puguin dur a 

terme? Perquè el PAM no concreta cap xifra d’inversions ni de despeses per al 

període 2007-2011?. Com és sabut el Pla d’Actuació Municipal no concreta cap 

xifra d’inversions ni de despeses per al període 2007-2011, cosa que el fa poc 

realista i operatiu. 

 

Quan el primer govern tripartit va aconseguir que el promotor immobiliari del 

Bareu-Paraiso construís 60 habitatges per a l’Ajuntament, malauradament no 
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es va acordar la construcció de l’aparcament soterrani en aquests edificis 

municipals. Serà un gravíssim error històric no fer aquest aparcament soterrani 

i afegir al carrer més d’un centenar de vehicles sense places de parking.  Com 

que ara es començaran a construir aquests habitatges, ara és quan s’ha de 

pressupostar la construcció de l’aparcament. Així ho hem dit i repetit al govern 

municipal, sense cap èxit. Tampoc aquesta inversió figura al Pressupost 2008. 

 

Volem remarcar que totes les propostes que hem fet fins ara: com és posar les 

escales mecàniques als jardins del Xifré i fer-ho per trams, any a any, 

començant ara el 2008; la construcció de la nau de la brigada municipal; 

l’aparcament soterrani als pisos municipals del Bareu-Paraiso; no vendre a Can 

Ramon de les Aigües, etc. són propostes perfectament assumibles al 

Pressupost 2008 i més encara si el govern hagués fet públic el quadre 

d’inversions 2008,2009,2010,2011 amb un bon full de ruta quantificat i 

previsible. En aquest full de ruta si hauria d’haver previst una de les prioritats 

més urgents. Construir més sales de vetlla de difunts que complementin les 

dues avui existents. Aquesta inversió urgent és fàcil de fer perllongant cap al 

nord les sales actuals i no és una inversió molt costosa. Malauradament 

aquesta necessitat que afecta a tantes i tantes famílies no està contemplada 

pel govern al PAM i per tant no té pressupost ni aquest any ni cap dels que 

segueixen.  

 

Volem remarcar que no fem al govern cap crítica ni comentari que no sigui 

assumible. Hem governat mols anys a la vila i sabem que sovint l’oposició 

política  es deixa portar per demandes inassumibles en el context d’un 

pressupost reduït  com és el d’Arenys de Mar. Nosaltres no fem això avui. 

 

*   *   * 

 

El pressupost d’inversions del nostre Ajuntament assolirà 3.1 milions d´euros el 

2008. D’aquest total uns 1.7 milions no són opcionals; és a dir el govern no pot 

triar. Hi ha 1.4 milions que el govern pot decidir com s’apliquen. Si es 

descompten les subvencions aplicades a projectes que podrien no  rebres si no 

es fessin els projectes, hi ha 1 milió d’euros per distribuir segons criteris polítics 
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i ciutadans. Com es sabut el govern sotmet a consulta ciutadana no pas aquest 

milió d’euros sinó només 100.000 euros per carrers i places; 60.000  euros per 

a mobiliari de platges i serveis i 15.000 euros per a supressió de barreres 

arquitectòniques. Això està be. És bo que 175.000 euros siguin analitzats 

també per als ciutadans. 

 

Tanmateix el govern ha decidit que no consultarà als grups municipals ni als 

convilatans la  construcció de la nova escola bressol al Bareu-Paraiso. En el 

grup de treball de tots els grups municipals de redacció del nou Pla General 

d’Urbanisme havíem decidit que on ara el govern hi vol fer la nova Escola-

Bressol hi aniria un nou Centre Cívic i Cultural. I això per dues importants 

raons: la nova primera zona del Bareu-Paraiso tindrà 433 habitatges i uns 1200 

habitants. No preveure  un Centre Cívic i Cultural és un gran error històric i, el 

lloc escollit pel govern per a l’Escola-Bressol creiem que no reuneix bones 

condicions d’assoleiament molt recomanables per als infants de 0 a 3 anys. En 

el grup de treball dels grups municipals s’havia acordat aprofundir en tres altres 

opcions que ara el govern ha descartat sense cap diàleg previ ni consulta  a 

ningú. Aquestes tres altres  possibilitats eren comprar  els actuals mòduls de 

lloguer atesa la molt bon situació solar o construir-hi allà mateix; destinar 

l’edifici de la Raureta o els entorns a Escola Bressol o adquirir una part dels 

patis de la Fundació Cassà al costat del col·legi Synera que són en venda. Cap 

d’aquestes tres opcions consensuades ha estat escollida pel govern i anul·la la 

construcció d’un Centre Cívic indispensable. 

 

El govern ha establert així mateix sense cap consulta a ningú destinar 300.000 

euros a les Clarisses i sense esperar al final de les negociacions amb els 

propietaris de la finca ni el resultat del Pla General d’Equipaments en fase 

d’estudi. El govern també ha decidit sense cap consulta ni explicació destinar 

415.000 euros a la millora  de la Riera desestimant el Projecte Batlle-Roig 

l’equip d’arquitectes  que va guanyar un concurs molt competitiu. El nostre grup 

municipal ha seguit sempre aquest projecte els anys que hem governat  el 

1995-1999 i el 2003-2007. Ho hem fet sempre, ens hagi agradat o no el 

projecte. 
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El govern tripartit ja va seguir els anys 1999-2003 un altre criteri pel tram de 

baix de la Riera; per l’enllumenat i pel famós ascensor del final de la Riera, un 

clamorós fracàs que volíem nosaltres corregir i que no varen poder en haver de 

destinar el seu import al Col·legi Joan Maragall. Vàrem fer molt a gust aquest 

canvi de partida del Pressupost 2007 per donar preferència al Maragall i 

confiàvem poder resoldre aquesta qüestió anul·lant l’ascensor i construint una 

rampa d’accés a la platja i al mar el 2008. Tampoc això podrà ser així el 2008. 

 

*   *   * 

 

Creiem sincerament que el govern hauria de valorar molt bé el camí emprès en 

solitari i que trenca amb molts acords amb CiU. El govern no vol comptar amb 

nosaltres en aquest mandat i nosaltres procurarem mantenir l’objectivitat i la 

crítica constructiva tot i que la nostra marginació ha estat absoluta al llarg 

d’aquests mesos. Sense consultar a ningú ni als ciutadans ni als grups 

municipals el govern ha pres grans decisions estratègiques que ja fan quasi  

innecessari un Pla General d’Equipaments. El govern ha decidit posar 

l’Ajuntament al Xifré; destinar la Raureta a l’espai de Joves; situar la Biblioteca i 

els serveis culturals a les Clarisses; construir la nova Escola Bressol al Bareu- 

Paraiso. Caldrà només un acord per a decidir  qüestions importants com  ara la 

destinació de l’edifici Sert o l’antiga Seu de la Guàrdia Civil, això si en el decurs 

dels mesos el govern no anuncia unilateralment l’ús d’altres equipaments. 

 

Abans de finalitzar la nostra exposició donarem un altre argument que també 

ens impedeix votar a favor dels Pressupostos del Govern. El govern ha decidit 

pel seu compte canviar la plantilla de treballadors de l’Ajuntament i ampliar-la 

sense consultar-nos sobre què pensem de la combinació d’hores extres i 

increment de plantilla a la Policia Local o sobre la dotació de personal a la nova 

oficina d’atenció al ciutadà; el govern ha suprimit els llocs de treball als 

Organismes Autònoms i els ha situat en els serveis generals de l’Ajuntament. 

Això pel que fa al capítol I. Pel que fa al capítol II el govern no ha previst cap 

partida pressupostària per aplicar la recollida selectiva de brossa el 2008, un 

tema molt i molt important. 
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Malauradament les propostes del govern són massa lluny del que Arenys de 

Mar ha de prioritzar al 2008 d’acord amb el que hem exposat. Per això el grup 

municipal de Convergència i Unió votarà en contra de la proposta del govern de 

Pressupostos per al 2008.  

 


