
DE LA VALLALTA
l’espurnal’espurna

La CUP arrenca plantant cara a 
la reforma laboral i les retallades

L’entrada de la Can-
didatura d’Uni-

tat Popular (CUP) a 
l’ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta ha 
permès que hi hagi una 
veu que defensa els 
drets dels treballadors 
i treballadores sense 
ambigüitats. Ho va de-
mostrar al darrer ple,  
celebrat el mes d’abril, 
presentant una moció 
contra la reforma labo-
ral que anava molt més 
enllà de ser una declaració d’inten-
cions perquè instava el consistori a 
no aplicar-la al personal que hi tre-
balla. La proposta, però, no va rebre 
el suport de cap partit, tot i que els 
treballadors municipals van avalar la 
iniciativa. 
La formació no entén el rebuig a 
la moció dels partits que es reivin-
diquen d’esquerres i ho atribueix 
al suport dels treballadors munici-
pals a la proposta de la CUP i a la 
incomoditat d’una moció que com-
prometia al govern a no aplicar una 
reforma que només busca abaratir 
l’acomiadament. La CUP critica que 
ICV presentés una moció genèrica 
contra la reforma que no implicava 
cap responsabilitat, i en refusés una 
que portava a la pràctica aquest re-
buig. En el mateix ple, l’ajuntament 
va anunciar que es gastarà deu mil 
euros comprant uns torns per con-

trolar els horaris dels treballadors, 
una despesa que la CUP considera 
fiscalitzadora i inapropiada amb la 
crisi i l’endeutament del consistori.

Rebuig a declarar Sant Cebrià mu-
nicipi lliure de desnonaments
Els vots en contra dels quatre partits 
que governen (PSC, TxSC, ICV i 
ERC) van impedir que Sant Cebrià 
fos el primer municipi de Catalunya 
en declarar-se lliure de desnona-
ments. La CUP va presentar la mo-
ció en el darrer ple de l’estiu quan 
encara no s’havia debatut a d’altres 
pobles amb l’objectiu que Sant Ce-
brià fos la punta de llança d’aquesta 
demanda, però ni tan sols els partits 
d’esquerres la van secundar en una 
votació en què CiU es va abstenir. 
El text defensava que l’ajuntament 
actués d’intermediari entre la ciuta-
dania i els bancs i declarés el muni-

cipi lliure de desnona-
ments, però l’equip de 
govern ho va refusar. 
ICV va al·legar que 
aquestes declaracions 
simbòliques no obli-
guen a res a l’ajunta-
ment. El regidor de la 
CUP, Lluís Perramon, 
va respondre que “hi 
ha ajuntaments que ja 
fan de mediadors” més 
enllà del fet que “hi ha 
mocions que aporten 
valors a la societat”.

Contra les retallades en sanitat i a 
les escoles bressol
La CUP també ha portat al ple una 
moció contra les retallades de la Ge-
neralitat a les escoles bressol que 
va ser aprovada davant l’anunci del 
govern de disminuir un 11% les sub-
vencions a les llars d’infants. No és 
de rebut, a parer de la CUP, que els 
ajuntaments que assumeixen serveis 
que hauria de prestar la Generalitat 
perquè els consistoris no estan obli-
gats a tenir escola bressol ara es ve-
gin condicionats a una nova rebaixa 
pressupostària i amb caràcter retro-
actiu. La decisió de la Generalitat, a 
més, incompleix l’acord entre Edu-
cació i les entitats municipalistes que 
van acordar el 2005 una subvenció 
de 1.800 per alumne i curs. També 
va prosperar una moció de la CUP 
contra les retallades en sanitat. 

 Cap partit recolza la proposta de no aplicar la reforma als treballadors municipals

 www.santcebria.cup.cat



La CUP permet que Sant Cebrià 
no s’aïlli del clam per l’Estat propi 

La formació participa en la 
campanya contra els peatges

La CUP ha aconseguit que el nos-
tre municipi se sumi a l’onada 

sobiranista que arrela al país des de 
les primeres consultes sobre la in-
dependència. En aquest sentit, cal 
destacar la inclusió de Sant Cebrià a 
l’Associació de Municipis per la In-
dependència, que aplega centenars de 
ciutats i pobles catalans, gràcies a una 
moció presentada per la CUP que no-
més va rebre el vot en contra de TxSC 
i l’abstenció del PSC. En el context 
actual de crisi, la CUP tampoc ha vol-
gut desaprofitar l’ocasió per denunci-
ar l’espoli fiscal que pateix el poble 
de Catalunya. Per aquest motiu, el 
regidor Lluís Perramon va presentar 
una moció per millorar el model de fi-
nançament local i rebutjar l’espoli al 
qual ens sotmet Espanya que tampoc 
va ser secundada pel PSC i TxSC. En 
el darrer ple, celebrat a l’abril, la CUP 
es va sumar a la campanya per pagar 
l’IRPF dels treballadors de l’ajunta-
ment a l’Agència Tributària Catalana 
enlloc de l’espanyola per denunciar 
els elevats impostos que paguem a 
Madrid i que no retornen en inver-

La CUP ha près part en els dos No 
vull pagar populars organitzats 

per la societat civil els passats 1 i 20 
de maig per protestar contra els peat-
ges. El regidor Lluís Perramon, amb 
altres membres del partit, van ser al 
peatge de Vilassar per denunciar el 
greuge que patim els catalans i les 

sions. La moció va prosperar amb el 
suport de CiU i ERC, tot i el rebuig 
del PSC, ICV i l’abstenció de TxSC.

No a l’estelada, sí al rei
La CUP va decidir desmarcar-se del 
manifest unitari de la Diada Nacional 
de Catalunya que van elaborar la res-
ta de partits després que es rebutgés 
la seva moció de penjar l’estelada a 
la façana de l’ajuntament els dies 10 
i 11 de setembre. La formació inde-
pendentista va explicar que no seria 

coherent signar un text conjunt amb 
la resta de forces polítiques quan 
només ERC va donar suport a posar 
l’estelada al consistori i quan ICV va 
arribar a dir que la CUP volia subs-
tituir la senyera per l’estelada. Per 
aquest motiu, la CUP va elaborar el 
seu propi manifest, que va llegir du-
rant l’acte de celebració de la Diada 
que va organitzar al parc Puigvert 
el dissabte dia 10. La CUP sí que va 
prendre part  en la primera Marxa de 
Torxes, en què es va penjar una este-
lada al màstil que hi ha al centre del 
poble i que el govern es va afanyar 
a retirar a primera hora del matí en 
una nova mostra de la seva poca sen-
sibilitat envers l’anhel de llibertat de 
Catalunya. La formació municipalista 
tampoc entén el rebuig del ple a reti-
rar el retrat del rei de la sala de plens 
pel seu caràcter antidemocràtic en ser 
escollit successor natural de Franco i 
no haver condemnat mai el seu règim 
feixista o a condemnar la celebració 
del Dia de la Hispanitat pel genocidi 
que va suposar pels pobles indígenes 
d’Amèrica.

 Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència i denúncia de l’espoli

catalanes per la manca d’inversió de 
l’Estat en infraestructures, tot i ser un 
dels territoris que més aportem a les 
seves arques. A Catalunya, el 67% de 
les autopistes són de peatge mentre 
que a Espanya, només el 20%, amb 
l’afegit que són vies infrautilitzades 
perquè disposen d’autovies alternati-

ves de franc. La gota que ha fet vessar 
el got ha estat la proposta de rescatar 
les vies de pagament de Madrid que 
estan a punt de fer fallida perquè no 
les agafa ningú allargant les conces-
sions de les autopistes catalanes. La 
CUP lamenta que el govern s’hagi 
posicionat a favor de les concessionà-
ries multant amb 100 euros els insub-
misos quan aquestes han amortitzat 
amb escreix la inversió. En el tram de 
Montgat a Mataró, els ingressos asso-
lits multipliquen per trenta el cost de 
la seva construcció. 
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 Les obres que instal·lin energies renovables només pagaran un 10% de l’ICIO  

Les al·legacions de la CUP a les ordenances fiscals han 
permès introduir importants bonificacions pel que fa 

les taxes de vehicles poc contaminants. Els vehicles hí-
brids gaudiran d’una reducció del 20% i els elèctrics d’un 
60% en l’impost de circulació (IVTM) a partir de l’any vi-
nentper premiar els vehicles que redueixen la contamina-
ció, el soroll i el consum energètic directe de combustibles 
fòssils. I més tenint en compte que Sant Cebrià és un poble 
ideal per potenciar els vehicles elèctrics sense cost afegit 
perquè la majoria de gent de les urbanitzacions pot carre-
gar el cotxe a l’endoll del pàrquing. La bonificació, tot i 
que la CUP ho va demanar, no serà automàtica i cal sol·-
licitar-la a la Diputació. En relació amb l’Impost de Cons-
truccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), la CUP també ha 
arrencat una bonificació d’un 90% per aquelles obres que  
instal·lin  sistemes d’aprofitament d’energies renovables o 
de reaprofitament d’aigües grises i pluvials. Pel que fa a la 
taxa d’escombraries, la CUP va reclamar apujar el percen-
tatge de descompte per visites a la deixalleria i en funció 
del tipus de residu que es porti perquè el 15% actual que 
es dóna com a màxim és irrisori, una mesura que l’ajun-
tament no va avalar. Sí que van recolzar tots els partits la 
proposta de la CUP perquè Sant Cebrià s’adhereixi a la 
Xarxa de Municipis de l’Estratègia Catalana Residu Zero.

Les entitats no hauran de pagar els equipaments
La CUP com a moviment de base troba imprescindible la 
participació de la ciutadania en la vida política del poble. 
És per això que la CUP es va oferir com a pont perquè 
l’entitat Salvem el Poble Salvem la Vall pogués presentar 

La CUP arrenca bonificacions per 
tots els vehicles híbrids i elèctrics

una moció atès que l’ajuntament no disposa d’un ROM 
(Reglament d’Ordenació Municipal) que ho reculli. La 
moció reclamava un sistema racional de recollida d’andrò-
mines amb l’objectiu que la ciutadania demanés el servei 
per telèfon i un o dos cops al més un camió recollís els 
estris establint un circuït preestablert. Un servei que seria 
molt més econòmic que l’anterior i previndria l’abocament 
descontrolat de deixalles. Aquesta moció va ser aprova-
da, encara que just un més després l’equip de govern va 

decidir “congelar” la seva aplicació en una decisió sense 
precedents. Després de denunciar al ple de novembre la 
incoherència de demanar la participació de les entitats i 
alhora imposar una nova taxa per utilitzar els equipaments 
municipals, el govern va fer marxa enrere i va acceptar 
la demanda de la CUP, juntament amb cinc associacions 
més, que denunciava que aquesta mesura posava més pals 
a les rodes a l’hora de construir un poble viu i participa-
tiu. La formació municipalista valora molt positivament 
que el quadripartit hagi retirat aquesta taxa discriminatòria 
restituint la gratuïtat del casal d’avis, el punt jove o la sala 
de plens per a les entitats del poble perquè beneficiarà les 
activitats del teixit associatiu de la Vila.  

El govern va congelar una moció de 
Salvem la Vall, presentada per la CUP, 
per millorar la recollida de deixalles 

aprovada un mes abans  
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“El Rial no ha de ser una escola sectària”. Aquesta 
afirmació pronunciada en públic per la regidora 

d’Educació, Antonia Benítez, durant la festa de Nadal, va 
ser l’últim capítol d’una sèrie d’atacs que ha realitzat el 
govern al projecte educatiu del Rial, a l’equip docent i fins 
i tot als mares i pares del centre. Unes afirmacions que la 
CUP considera molt greus tenint en compte que l’equip 
educatiu del centre ha aconseguit fer de l’escola un refe-
rent a tota la comarca. Benítez, però, va anar més enllà i 
va arribar a deslegitimar el projecte educatiu en el Consell 
Escolar, la professionalitat de determinades educadores 
i fins i tot el procés democràtic pel qual es van escollir 
els representants de la nova AMPA, utilitzant termes des-
pectius i realitzant afirmacions sense base legal, tal i com 
s’ha pogut comprovar en diferents consultes realitzades 
als òrgans corresponents. La situació generada va portar 
a un grup de mares a elaborar un manifest en defensa de 
l’escola, el qual van signar més de 50 pares i mares en 
només tres dies, i que la CUP va subscriure.Tanmateix, 
la resta de partits del govern, enlloc de cridar a l’ordre la 
regidora, va mantenir viva la polèmica justificant-ne l’ac-
tuació, o citant a persones externes del centre per valorar 
el projecte educatiu quan la gran majoria de mares i pares 
que porten els seus fills a l’escola estan més que satisfets 
amb el seu funcionament. La millor prova és que El Rial 
ha aconseguit que famílies de fora del poble hi portin els 
seus fills convertint-se en gairebé l’únic pol d’atracció del 
municipi. Davant d’aquesta polèmica que ha generat el 

El govern crea el primer incendi 
en qüestionar l’escola bressol

La cuinera de l’escola 
plega per la manca de 
suport del govern

mateix govern sense cap motiu, la CUP va reclamar que es 
deixi de qüestionar el projecte educatiu llegint un comu-
nicat en el ple de gener, on el regidor Lluís Perramon no 
va intervenir en senyal de protesta pel veto del govern a la 
presència dels grups de l’oposició a la reunió amb l’equip 
docent de l’escola. Tot i que l’escola volia que tots els par-
tits amb representació hi fossin, el quadripartit va impedir 
tant la presència de la CUP com de CiU en una mostra de 
la seva manca de transparència. L’alcalde Pere Vega va 
arribar a argumentar fins i tot que l’equip de l’escola pre-
feria que només hi fos el govern, un extrem totalment fals 
tal i com queda reflectit en la instància que van presentar 
a l’ajuntament. El govern es va limitar a passar una nota a 
l’agenda de l’escola en què assegurava que “l’ajuntament 
ni qüestiona ni qüestionarà mai el projecte educatiu”.

La cuinera de l’escola bressol, Nani Moré, ha 
decidit no presentar-se al concurs per portar el 

menjador pel desinterès del govern en el seu pro-
jecte de menjador ecològic. A principis de curs, la 
regidora d’Educació, Antonia Benítez, no només 
no es va interessar per una iniciativa pionera a la 
comarca, sinó que es va presentar a l’escola amb 
una empresa de menjador convencional. Tampoc 
cap membre del govern va assistir a la presentació 
del documental El Plat o la vida, que es va fer al 
Teatre Monumental de Mataró el 20 d’abril davant 
més de 500 persones, tot i que se’ls va convidar. 

 El quadripartit es veu forçat a avalar el projecte i a desmentir les crítiques fetes
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CebRia òvia
L’1x1 del govern municipal

Pere vega
aPagafoCS
L’aritmètica li ha permès bastir un explosiu pacte a 
quatre basant-se en el «canvi que el poble desitjava», 
però només es dedica a apagar focs. Ha passat a un se-
gon pla en l’activitat pública i els plens, pagant un preu 
molt alt per ser alcalde i ens temem que passarà la resta 

de legislatura justificant l’injustificable. Amagat 
rere els seus aliats de govern, se’l nota incòmode 
i sense força. No respira il·lusió, sinó contenció. 
No desprèn aire fresc, sinó resignació. Aquest és 
el canvi que el poble volia, Pere?

Mònica garcía
DiSCReta
Encarregada de les àrees de Comu-
nicació i Governació. Discreta pre-
sència en el dia a dia municipal. Caràcter conciliador i 
afable, poc propensa a la guerra política en el centre del 
camp. Se la nota incòmoda sentint determinades inter-
vencions de la Primera Dama, tot i que ho intenta dissi-
mular. Sospitem que li agradaria un govern i una gestió 
sense crispacions i en positiu. Malauradament els com-
panys de viatge escollits no són els més adients.  

Jordi Parès
oMNiPReSeNt
Protagonisme excessiu per 
la banda, amb incursions de 
davanter centre, actuant de ti-
nent d’alcalde, portaveu, arquitecte, urbanista, jurista 
o lampista. L’alcalde a l’ombra tot ho sap. Cada dia es 
mira al mirall i es convenç a sí mateix que governa amb 
un pacte «d’esquerres», convencent-se que TxSC no té 
ideologia política. Encara ressonen les seves paraules 
preelectorals avisant del terrible pacte entre «els propi-
etaris, els constructors i els que venen material de cons-
trucció». I tant Jordi, governeu amb l’autèntica «classe 
treballadora» del poble!

antonia benítez
DeStRaLeRa
La nova Primera Dama de Sant 
Cebrià. Ha tingut una estrena 
triomfal enfrontant-se a pares i 

mares, consell escolar, equip educatiu, empreses 
de serveis i pràcticament tot «quisqui» de l’escola 
bressol. En pocs mesos ha aconseguit posar cap per 
avall un dels millors serveis del poble, amb un pres-
tigi valorat a nivell comarcal i en tot l’àmbit edu-
catiu. Va arribar a qualificar de «sectària» l’escola, 
obligant el govern a disculpar-se. Amb una actitud 
cacic pròpia d’altres temps, mirada perdona-vides i 
aires de suficiència, es defineix com una veïna més 
sense ideologia política, però les seves actuacions la 
converteixen en la representant dels interessos més 
conservadors, neoliberals i reaccionaris del poble.

Joan amargant 
eMPReSaRi
Si fos ministre en diríem un tecnòcrata, en el sentit que 
es pren la tasca de regidor d’Hisenda i Tresoreria com 
si fos una prolongació de la seva tasca empresarial. 
Insisteix sempre que pot que la comptabilitat pública 
no té res a veure amb la privada. Només faltaria, amic 
Joan! Encarregat de presentar (i retallar) el pressupost, 
això no li ha impedit mostrar la seva veritable cara con-
servadora. Sospitem que vol un model de gestió públi-
ca Ajuntament S.A., però ha de conviure amb gent que 
es diu d’esquerres de debò. I a sobre ha de callar!

Josep Pla
abSeNt
El convidat de pedra del govern. Res-
ponsable d’Indústria, Medi Ambient i 
Promoció Econòmica, no recordem cap 
actuació digna de menció. Oblidat pels 

seus companys de govern, 
es passa els plens justificant 
les seves idees en temes na-
cionals per no ferir els seus 
aliats. Que hi ets, Josep?
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Refermant la presència al carrer 

1. Diada Nacional. Amb l’objectiu de revitalitzar la cele-
bració de la Diada, la CUP va organitzar activitats infan-
tils, com un conta-contes o un espectacle de màgia, i un 
concert que va comptar amb el Trobador de Rovellons o 
Síndrome de Vallalta, entre d’altres grups. 

2. tió Solidari. Per segon any consecutiu, la CUP va ce-
lebrar el Tió Solidari, que va aconseguir recollir una pila 
d’aliments per a la gent més necessitada del poble. 

3. Calçotada Popular.  La segona edició de la calçotada 
popular va reunir desenes de persones al Parc Puigvert.

1

3

2

 La formació revitalitza la celebració de la Diada amb activitats infantils i concerts

 EDITORIAL Un pacte de govern incoherent

Aquest és el primer butlletí després de les eleccions 
municipals. Primer de tot volem donar les gràcies a 

les cebrianenques i cebrianencs que van dipositar la con-
fiança en la CUP. Pel que fa al pacte de govern, entenem 
que més que pro-alguna cosa és un poti-poti d’interessos 
contraposats amb un projecte políticament incoherent. 
Un quatripartit composat per tres partits suposadament 
d’esquerres i un altre sense plantejaments ideològics 
confessats. Mai hem amagat que creiem que el millor 
pel poble hagués estat un govern en minoria que es veiés 
obligat a consensuar les polítiques municipals, més enllà 
del fet que seria molt més representatiu. Aquest pacte ha 
fet un alcalde del PSC que estarà només dos anys. Temps 
que haurà d’estar apagant els incendis d’altres regidories 
i justificant o callant tot allò que en d’altres circumstànci-
es probablement no faria. L’altre grup que ostentarà l’al-
caldia serà TxSC, que tot i dir que només es presentaven 

per treballar pel poble, han estat els més intransigents en 
tot allò que significa quotes més grans de llibertat pel 
nostre país. També és de domini públic que els edils 
d’aquesta formació són persones amb importants interes-
sos urbanístics que amb els governs de CIU no van trobar 
una eixida que satisfés les seves expectatives. S’haurà de 
veure si mouen peça per a desencallar-los ara que gover-
nen. ICV tenia la intenció de reeditar el tripartit en versió 
cebrianenca però han acabat pactant amb els qui titllaven 
de terratinents en precampanya. ERC, que sempre està 
en el govern sigui del color que sigui, està desdibuixada. 
La CUP no té lligams, interessos econòmics ni ànsies de 
cadira i no ens fa por assumir responsabilitats de govern 
però tenim clar que no ho farem a qualsevol preu. Men-
trestant, seguirem treballant perquè Sant Cebrià sigui 
realment un poble viu i participatiu. Anem a poc a poc 
perquè volem arribar lluny. 
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La CUP reclama 
augmentar el 50% 
de l’IBI de les 
cases residencials 
deshabitades 
permanentment

La CUP ha reclamat establir una 
penalització fiscal pels habitatges 
desocupats amb caràcter permanent 
a les noves ordenances fiscals, una 
mesura que el govern s’ha com-
promès a treballar durant el proper 
any per aprovar un reglament que 
reguli aquest tipus d’habitatges. La 
CUP adverteix que serà persistent 
en aquesta demanda per posar fre 
a la especulació immobiliària i així 
incrementar el mercat de pisos de 
lloguer.

La CUP qüestiona 
l’adjudicació dels 
projectes d’obra de 
Castellà d’índies

La CUP qüestiona com s’ha ges-
tionat l’adjudicació dels projectes 
d’obra de Castellà d’Índies perquè 
no entén que l’actual govern admeti 
que els costos dels projectes (més 
de 600.000 €) estan sobredimensi-
onats, però asseguri que no es pot 
fer res. La CUP considera que és 
tan responsable l’antic govern de 
CIU i ERC com els grups ara gover-
nen. Aquests partits van acceptar un 
procediment sense concurs públic 
trossejant les adjudicacions amb 
contractes menors a 60.000 € amb 
la premissa que així no es perdria la 
subvenció de la Generalitat. Pot ser 
veritat o no però el que és segur és 
que al final els veïns hauran de pagar 
un sobrecost per una mala gestió. 

El govern segueix 
sense pacificar 
l’avinguda Maresme

Una de les primeres mocions pre-
sentades per la CUP va ser reclamar 
que s’instal·li alguna mesura que 
faci alentir la marxa dels vehicles 
que circulen per aquesta via davant 
l’augment de la sinistralitat. Durant 
el primer semestre del 2011 i co-
incidint amb les 
obres realitzades 
a l’Avinguda Ma-
resme, el nom-
bre d’accidents 
va augmentar de 
manera conside-
rable amb cinc 
accidents, dos dels quals amb ferits. 
Tot i que les obres ja es van acabar, 
el perill d’aquesta avinguda segueix 
latent perquè actua com a carretera 
amb un volum de trànsit elevat i els 
vehicles circulen a molta velocitat, 
sobretot des de les darreres reformes. 
La CUP deixa clar que segueix apos-

tant per desviar el trànsit pel pla de 
l’Andreu, però mentre això no sigui 
possible considera és urgent aplicar 
mesures per pacificar el trànsit com 
un semàfor amb cèl·lula detecto-
ra de velocitat o bandes de ciment 
amb una superfície prou ample per 

fer reduir la velo-
citat sense causar 
danys als vehicles 
i molèsties sono-
res al veïnat. 
La CUP aposta 
perquè l’ajunta-
ment insti la Di-

putació de Barcelona, que és qui té 
la titularitat d’aquesta via, a sufragar 
les despeses d’instal·lació de mesu-
res correctores i en el cas que la Di-
putació no atengui aquesta demanda, 
l’ajuntament sol·liciti fer-se càrrec 
de la titularitat de l’avinguda per po-
der fer les obres d’adequació. 

edita: CUP Sant Cebrià. Maquetació: DeBarris, SCCL (www.debarris.com). impressió: Zukoy5 (www.zukoy5.com). 
Dipòsit legal: B-xx.xxx-2012. Aquesta revista s’imprimeix amb paper ecològic.  
Si vols contactar amb la CUP de Sant Cebrià, envia un correu a santcebria@cup.cat  o truca al 659349319. 

La CUP aposta perquè 
l’ajuntament insti la 

Diputació a sufragar les 
obres per reduir la velocitat

l’espurnal’espurna
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Quin deute tenia l’ajuntament quan vau arribar?
De 6.900.000 i ara estem en 5.400.000. Més d’un milió ha 
estat per pagar els proveïdors, que eren comerços i empre-
ses del municipi que estaven a punt de tancar perquè feia 
un any que no cobraven. Hem fet un esforç molt gran en 
mig any perquè ho hem fet sense rebre cap ajut de l’Estat, 
que al febrer anunciava justament un pla per pagar-ho en 
deu anys. Aquí ho hem fet reduint ajuts. Ara, a més, pa-
guem a 60 dies als proveïdors. 

també heu aprimat l’administració.
Hem reduït un 14% la plantilla sense fer fora ningú pre-
jubilant o no renovant contractes perquè posar ordre sig-
nifica reduir l’administració. Ara la reduïrem un 11% més 
per arribar al 25%. Tampoc es fan hores. Volíem reduïr les 
despeses del personal de l’ajuntament un 10% en quatre 
anys, però ja estem en un 20 i hem d’arribar al 30% perquè 
sinó l’alternativa seria fer fora gent i no ho volem fer. 

vosaltres també heu predicat amb l’exemple?
Ens hem abaixat el sou i cap regidor està a dedicació plena 
i parcial a l’ajuntament. Era un compromís de la CUP. Tots 
els regidors cobren per assistència a plens o junta de porta-
veus. Jo mantinc la meva feina i com alcalde cobro 13.000 
euros l’any, un 80% menys respecte l’anterior govern.

És una manera de dignificar la tasca dels polítics?
La desafecció s’ha de lluitar des de molts fronts, aquest és 
un, la transparència i la participació, d’altres. Hem publi-
cat al web el sou de tots els regidors i la gent del poble ha 
pogut participar per primer cop en l’elaboració de les or-
denances fiscals i els pressupostos i l’experiència ha estat 

“L’ajuntament triplicaria el 
pressupost sense espoli fiscal”

molt positiva perquè ha fet aportacions interessants. 

Com heu fet front a la crisi?
Hem reduit les despeses un 25%, gairebé 1.200.000 euros, 
retallant en aspectes que es noten poc al carrer com l’en-
llumenat o fent el manteniment de les zones verdes cada 
quinze dies i no cada semana. També hem renegociat con-
venis, però sobretot hem fet una aposta clara per la gestió 
pública dels serveis. 

Com ara que l’aigua la gestioni l’ajuntament i no una 
empresa privada?
Les empreses publiques ben gestionades tenen millors re-
sultats perquè els beneficis es poden revertir en la societat. 
Ara l’aigua es gestiona des de l’ajuntament i en un trimes-
tre hem tingut un superávit de 65.000 euros. També hem 
anul.lat la concessió a l’empresa privada que gestionava 
l’escola bressol i això ens suposarà un estalvi de 18.000 
euros, que permetrà que les famílies hagin de pagar menys 
ara que la Generalitat reduïrà la seva aportació en mil eu-
ros per nen. La deixalleria també ha passat a mans muni-
cipals amb un superàvit d’un 15% en relació amb la gestió 
privada. Ara volem fer el mateix amb les escombraries. 

Us heu plantejat l’objecció fiscal?
Ens ho plantegem però s’ha de fer d’una manera conjunta 
perquè sinó el primer ajuntament que deixi de pagar im-
postos a Madrid serà el cap de turc. L’espoli que pateix 
el poble és molt gran, rebríem entre vuit o deu milions 
d’euros en impostos enlloc dels 800.000 actuals i l’ajun-
tament triplicaria el pressupost sense espoli, passaríem de 
6.500.000 a uns vint milions d’euros. 

 Josep Manel Ximenis és el primer alcalde de la CUP al Maresme. El batlle 
d’Arenys de Munt fa balanç en aquesta entrevista del primer any de govern.  
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