COMUNICAT DE L’ASSEMBLEA LOCAL DE LA CUP D’ARENYS DE MUNT

L’Ajuntament deixa la CUP d’Arenys de Munt sense representació al Ple
L’Ajuntament ha canviat el seu criteri a petició dels regidors no adscrits que argumenten una
sentència que està recorreguda i que no l’obliga a prendre mesures.
El resultat d’aquesta decisió és que des de desembre la CUP no està convocada a les comissions
informatives, juntes de portaveus ni a cap espai de participació oficial on estan representats els
grups municipals. No podem presentar mocions, ni precs ni preguntes i se’ns dóna accés a la
documentació del Ple dos dies abans de la celebració.
En contra dels seus propis actes, l’Ajuntament ha decidit canviar de criteri i modificar la distribució
dels grups municipals basant-se en una sentència del jutjat de primera instància d’Arenys de Mar que
resol sobre el procediment d’expulsió de la CUP entre el què hi ha els de Josep Manel “Ximenis”
Jimenez i Esther Sanchez, que no eren militants. Ximenis es va donar de baixa al 2012, quan no va ser
nomenat per anar a les llistes electorals i va proposar a l’assemblea d’aquell moment presentar-se
amb Solidaritat per la Independència (SI). Sànchez mai ha estat militant.
La sentència no és ferma, està recorreguda, de manera que no és aplicable ni el jutjat n’ha ordenat
l’execució. A més, en tots cas afecta al grup de Ximenis i la CUP, i no té a veure amb l’Ajuntament
perquè no n’és part. La decisió que fa mesos va prendre l’Ajuntament sobre la condició de no adscrits
va ser recorreguda per aquests dos regidors davant un altre jutjat, el Jutjat Contenciós Administratiu,
del que encara no hi ha sentència i es dóna el fet que els arguments que l’Ajuntament va fer servir
aleshores contradiuen els actuals.
En definitiva, els actes de l’Ajuntament no respecten la decisió de la CUP sobre quines són les
persones que la representen en les institucions, ni s’ajusta a dret. És per això que els serveis jurídics
de la CUP estudien emprendre mesures legals davant aquest acte administratiu que considerem
contrari a la llei.
Insistim que la resolució de la jutgessa no entra en el fons, si no que tracta el procediment formal de
l’expulsió. En cap cas una decisió judicial ha de substituir la voluntat del partit a l’hora de decidir si
admet o no a una persona com a militant; així cal entendre-ho i així ho exposem en l’escrit
d’apel·lació. En aquest sentit, la CUP ha manifestat i documentat sempre que se li ha requerit qui
representa i qui no en forma part. Mai hi ha hagut dues assemblees de la CUP a Arenys de Munt, és
impossible que es doni aquesta situació ni al nostre poble ni a cap altre. I, en qualsevol dels casos
,
la realitat no es redueix a interpretacions jurídiques: l’organització ha deixat clar que Ximenis i
Sànchez no formen part de la CUP ni la representen. Així, a més del serveis jurídics, la situació està
sotmesa a la consideració de la comissió de garanties de la CUP perquè, independentment de què en
el recurs d’apel·lació ens puguin donar la raó, s’emprenguin les mesures necessàries per salvar les
objeccions de procediment que diu el jutjat.
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A dia d’avui res no ha canviat, Ximenis i Sanchez no són militants de la CUP, no tenen el el
reconeixement ni la representativitat de l’organització, ni dintre ni fora de l’Ajuntament.
Ho hem dit diverses vegades aquests anys, la CUP no hem volgut alimentar el safareig ni la rancúnia
perquè el nostre propòsit és treballar en projectes constructius. Però per respecte i responsabilitat
davant els veïns i veïnes del poble, cal que informem de la situació i que denunciem que hem vist
coartada i limitada la nostra activitat (en aquests moment ho està com mai en aquests anys) a ran
dels continus embats judicials i mediàtics de Ximenis i el seu grup que enrareixen l’ambient polític i
allunyen a les persones que podrien estar interessades en participar en projectes engrescadors.
Sense dubte, l’actitud agressiva i de confrontació que ha adoptat aquest grup fa mal a la unitat
popular, l’esperit de la CUP de la què ells pretenen ser-ne exemple.
Malgrat aquesta situació i els nombrosos moments desagradables viscuts dintre i fora de
l’Ajuntament provocats per aquestes actituds, Ximenis i Sànchez mai han estat privats de participar
en tots els espais municipals amb veu i vot, fins i tot ha estat voluntat del consistori modificar
reglaments quan ha calgut per tal de facilitar-ho. Que una formació política escollida a les urnes no
pugui participar en tots els òrgans de decisió de l’Ajuntament és inaudit, inacceptable i humiliant.
Mentre se'ns veti, ens abstindrem de donar suport i d'opinar. Si no podem participar, si se’ns situa
fora, no és el nostre debat. El mateix val per a la resta d'òrgans i Plens on no tenim ni l'accés ni la
informació justa i necessària per a realitzar la nostra activitat política com cal esperar. Ara bé, 
la

feina pel poble d’Arenys de Munt ni comença ni s’acaba en l’Ajuntament, per això seguim i
seguirem malgrat tot amb la mateixa actitud positiva que defensem amb força.

Arenys de Munt, 27 de gener de 2018
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