
  POSICIONAMENT DE LA CUP RESPECTE A LA MOCIÓ DE CENSURA A 

L’EQUIP DE GOVERN A L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR 

Respecte a la moció de censura presentada aquest matí al registre de l’Ajuntament d’Arenys de 

Mar, la CUP volem exposem que: 

 L’actual equip de govern, amb 6 dels 17 regidors del consistori, està en clara minoria. 

Aquest fet, per sí, no hauria de ser una dificultat si hi haguessin unes línies clares 

d’actuació plasmades en un Pla d’Actuació de Mandat. Ara bé, aquesta situació esdevé 

un problema quan el govern no és capaç de formar majories per tirar endavant l’obra 

de govern. L’aprovació del pressupost a la 3a n’és un clar exemple. 

 Les actuacions matusseres, especialment en les àrees d’hisenda i urbanisme, han 

migrat la confiança de la CUP en la gestió del govern. No fer les coses bé i al·legar 

desconeixement a l’hora de fer-les no ha estat la millor manera de guanyar suports. 

 Davant d’aquesta constatació, i del fet que hi havia més regidors favorables a una 

moció de censura que a l’equip de govern, la CUP vam establir, com a ordre de 

prioritats, que: 

1. La CUP no entraria a formar part de cap govern. Amb JxA per les divergències 

ideològiques i de classe. Amb ERC, PSC, CIU i ICV per una qüestió purament de 

quantitat: no volem estar en un govern excessivament poblat de sigles. 

2. Davant del moment històric que viu el país, a 15 mesos d’iniciar el procés 

constituent per la independència, calia treballar per un govern estable i 

independentista a la vila. En aquest sentit, l’opció JxA+ERC era la prioritària. 

3. Vam reunir-nos, per separat, amb els alcaldables de JxA i d’ERC, i les converses no 

van fructificar. 

4. Esgotada la primera opció, i seguint literalment l’exposat en el ple de constitució del 

nou consistori després de les eleccions municipals de maig (adjunt en el correu), 

vam optar per fer suport a un govern format per ERC, PSC, CIU i ICV. 

 Amb la formació del nou govern, la CUP esperem guanyar en estabilitat, 

transparència i operativitat institucional. 

 Al consistori continuen havent-hi 13 regidors per la independència. Per tant, la garantia 

per estar a l’alçada que el país requereix continua essent-hi i esperem que la política 

local no interfereixi ens els assumptes nacionals. 

 


