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El butlletí núm. 1, editat per l'Agrupació Local
d'Aiguafreda de CiU, ha servit per posar de manifest
que no han paït ser la llista més votada a les eleccions
municipals del 2007 i no ser capaços de pactar una
majoria suficient per governar, haurien de preguntar-se
perquè. Sembla ser que la indigestió els durarà més
del que seria desitjable.

També ha sigut útil perquè s'han tret la màscara i ha
aflorat el tarannà que inspira les seves accions. Quan
eren al govern municipal donaven una imatge contra-
posada a la d'ara i han deixat al descobert la seva
"elegància" i "la facilitat per faltar al respecte als
demés", segons les seves expressions.

El text es desqualifica per sí mateix, ja que és un
fidel reflex de la seva forma de governar Aiguafreda
durant 28 anys. Atribueixen a l'actual Equip de Govern
unes actuacions que només existeixen en la seva
ment.

A més, és contradictori a l’afirmar que han viscut de
rendes per haver acabat l'única obra que havien
començat i tot seguit diuen que hem desmuntat (?) tots
els importants (?) projectes que havien preparat. En
què quedem?

La població d'Aiguafreda va votar pel canvi, per això

estem governant i defraudaríem a aquesta majoria de
votants si ens limitéssim a fer el mateix que ha fet CiU
durant tants anys. 

Els ciutadans i ciutadanes esperen de l'actual Equip
de Govern una forma de governar i uns resultats
millors. Seran ells i elles els qui jutgin la nostra acció de
govern a les properes eleccions. No fa falta que CiU
s'erigeixi en jutge per sentenciar qui té escassa catego-
ria personal i moral. És que la seva arrogància els per-
met estar per sobre dels demés? 

Amb el seu vici de voler tenir sempre raó estan
demostrant una actitud irresponsable i immadura que
els ciutadans i ciutadanes valoraran al seu moment.

L'actual Equip de Govern considera que no hauria
de perdre el temps amb el fullet de CiU, perquè la
majoria d'afers ja s'han informat als butlletins munici-
pals editats fins ara i perquè els lectors i lectores
sabran discernir entre una crítica constructiva o un con-
junt de desqualificacions i judicis de valor escrits per
desprestigiar. No obstant això, com pot haver-hi perso-
nes que no hagin tingut ocasió de llegir els butlletins
municipals editats, volem aprofitar l'ocasió per incidir
sobre aquests temes amb l'objectiu de contrarestar la
desinformació i no deixar que les mentides s'instal·lin
com a veritats.

És una labor molt reconfortant parlar sobre la infor-
mació municipal.

Des que vam començar a governar es fa constar a
les convocatòries dels plens municipals una detallada
menció a cada pregunta o proposta de l'oposició. 

Abans, CiU despatxava el tema posant "precs i pre-
guntes" sense més explicació. No van voler considerar
mai les nostres propostes d'indicar el contingut d'a-
quest apartat. Tenien por que s'assabentés el poble del
que demanavem? 

Al butlletí Municipal d'Aiguafreda s'està donant infor-
mació des del govern municipal, per primera vegada,
dels afers tractats a tots els plens, així com un resum
dels diferents capítols dels pressupostos, ordenances
municipals i d'altres afers que afecten als ciutadans i
ciutadanes. 

Mai s'ha informat als ciutadans i ciutadanes com ara. 

També, mai l'oposició ha estat més ben informada,
és clar que hauran de ser ells  qui es molestin a venir
a l'Ajuntament i veure la documentació, i si cal, dema-
nar còpies per poder-ho estudiar, això és molt de tre-
ball sí, però ells no ho fan. 

El dia que vam presentar les Ordenances Fiscals ni
les van estudiar, no van presentar cap proposta. El
mateix podem dir dels pressupostos, l'última vegada
van buscar una excusa per rebutjar la més mínima
possibilitat d'haver de dir la seva.
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Atacs personals sense fonament

Desequilibri
pressupostari

Considerem miserables els comen-
taris respecte a feines que hem
adjudicat a diferents professionals
aiguafredencs. El grup de CiU, sem-
pre adjudicava aquestes feines a dit,
i sempre als mateixos. Els seus
comentaris són un atac directe a la
persona de l'Alcalde. 

El fet que el fill de l'Alcalde sigui soci
d'una empresa forestal no exclou a
l’empresa d’efectuar treballs per a
l'Ajuntament, sempre que es
compleixi les condicions de
transparència i concurrència pública.
La  insinuació que fa el butlletí de
CiU no té fonament, ja que es van
demanar pressupostos a tres empre-
ses i la més avantatjosa econòmica-
ment va ser l'escollida per la Junta
de Govern, (amb l'abstenció de
l'Alcalde per la vinculació familiar),
per a realitzar els treballs de neteja
del bosc i alçament d'un plànol d'afi-
tament de la finca “La Pineda”
propietat de l'Ajuntament.

El grup municipal de CiU, vol presen-
tar davant del poble al Sr. Jordi

Sambola com un aprofitat faltat
d'honradesa, no calen més comen-
taris. 

És també de miserables la crítica
que es fa al Sr. Manuel Caballero,
aquest ciutadà exemplar s'ha ofert a
l'Ajuntament altruista i desinteres-
sadament, i com que és un gran pro-
fessional ens ha ajudat molt, sent-ne
el principal beneficiari el poble
d'Aiguafreda.

Tot el que es fa a l'Ajuntament n'és
responsable l'Alcalde i com que la
tasca és complexa es procura l'as-
sistència d'assessors i tècnics de la
seva confiança, com ho és també
l'Equip de Govern.

El que no es pot admetre  és l'actitud
de prepotència que manifesten com
volent donar lliçons de moralitat. 

És conegut que el Sr. Salvador Milà i
Solsona, és un prestigiós jurista, per
això el gabinet Milà Advocats SCP
assessora a l'Ajuntament en temes
relacionats amb l'administració local. 

La redacció de la modificació puntu-
al del sector Serrabanda s'ha real-
itzat per Milà Advocats SCP i Infinit
VE, Arquitectura, Enginyeria i
Construcció. Per tant no és cert el
que diu el grup municipal de CiU, ni
tampoc que l'import ho paguem
entre tots els aiguafredencs i
aiguafredenques, ja que el cost és a
càrrec dels veïns del sector
Serrabanda.

Respecte a la factura emesa pel Sr.
Josep Coll, que es comenta en un
altre apartat, ens sorprèn que qües-
tionin que facin treballs per a
l'Ajuntament els professionals i els
industrials del poble i que a més
cobrin per fer la seva feina. No fal-
taria més! Fins on volem arribar?.
No recorda el grup municipal de CiU
els imports que facturava mensual-
ment un destacat membre de la llista
municipal de CiU, els imports fac-
turats pel seus assessors o les ret-
ribucions percebudes per la filla de
l'anterior alcalde com a professora
de l'Aula de Música Municipal?

El denominat per CiU "forat
econòmic" és un dèficit pressupos-
tari del 2007 de 405.891,31 euros
procedent de les actuacions porta-
des a terme per l'anterior consistori.
En el Butlletí Municipal d'Aiguafreda
de juny passat donaven una àmplia
explicació sobre el seu import.

No es tracta d'una mentida malin-
tencionada, és una realitat que van
generar perquè no comptabilitza-
ven, en l'exercici corresponent, les
factures per falta de crèdit i s'aplica-
ven a l'exercici següent, ocasionant
al llarg de diversos anys el dèficit
esmentat.

Avui tots els comptes i factures
estan a la vista, no amaguem res,
això també els facilita la seva labor
de control, cosa que quan nosaltres
estàvem a l'oposició era molt dificul-
tós, quasi impossible.
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Servei de vigilància municipal

L’augment de taxes i impostos al 2009

Nous vehicles

L'organització i funcionament
del servei de vigilància
municipal és una responsa-
bilitat assumida per l'Alcalde
en aquesta legislatura i, en
consideració als efectius
amb que compta el cos, ha
anomenat caporal al Sr.
Josep Maria De Arriba,
perquè és el que té més
experiència i està capacitat
per exercir aquesta funció.
Per això se li ha reconegut
els seus mèrits, no perquè
sigui germà del Regidor Joan
A. De Arriba.

L'autor del butlletí de CiU
arremet contra l'actuació
dels vigilants municipals
perquè denuncien infrac-
cions de circulació i segure-
tat viària. Sempre cal pre-
sumir que les denuncies es
posen justament, si algun
Regidor té constància de
que no és així cal denunciar-
ho a l'Alcalde amb tota mena
de dades comprovables i
demostrables. Del contrari,
com és el cas, resulta d'una
pobresa cívica impròpia del
càrrec de Regidor.

L'Equip de Govern actual no sola-
ment no augmenta de forma exage-
rada l'Impost sobre Béns Immobles
sinó que al 2009 redueix el tipus de
gravamen un 13,04%, a l’aplicar el
0,80 sobre la base liquidable en
comptes del 0,92 que es va aplicar
al 2008. L'import a pagar pot ser
major que l'any anterior degut a la
revisió cadastral que va ser sol·licita-
da per l'anterior equip de govern de
CiU i que té una aplicació durant 10
anys a partir del 2008. Com que és
just fer-ho en els terminis que pre-
veu la llei, nosaltres ho assumim
amb plena responsabilitat. 

L'altre augment a que es referei-
xen els crítics és el corresponent a la

Taxa pel servei de recollida d'escom-
braries. En aquest cas també han
tergiversat la dada, diuen que s'ha
incrementat el 10% quan ha sigut el
8% i s'aplicarà als habitatges de
caràcter col·lectiu i als establiments
comercials o de serveis i locals
industrials. Amb les tarifes actuals
és pretén apropar-se al cost del ser-
vei.

Vam heretar del grup municipal de
CiU un sistema de tributació molt
injust i l'hem d'equilibrar suaument,
de forma que la diferència de la tari-
fa dels habitatges col·lectius i els
habitatges unifamiliars hauria de ser
el cost del servei de la recollida de
residus de jardí, que només utilitzen

aquests últims. 

Al 2009 els habitatges unifamiliars
pagaran, segons el tipus, un 29,34%
o un 74,09% més que un habitatge
col·lectiu, la qual cosa no es raona-
ble, ja que la diferència que paguen
és molt superior al cost del servei
esmentat.

Les taxes de serveis municipals no
poden discriminar a rics i normals, a
ningú li semblaria bé que, per exem-
ple, hi hagués tarifes elèctriques
normals i per a rics, etc.    

Només als qui estan al llindar de la
pobresa se'ls fa bonificacions en les
taxes municipals.

El grup municipal de CiU té mala memòria o ignora
deliberadament els fets. 

L'adquisició d'un nou vehicle de vigilància constava al
pressupost del 2007 que va ser elaborat i aprovat per
l'anterior equip de govern, nosaltres vam aprofitar la
dotació pressupostaria, un xic insuficient, per fer la
renovació. 

El vehicle de segona mà adquirit al 2008 ha substituït
a un altre vehicle que a penes s'utilitzava, perquè era
tan vell que lluny de donar servei donava problemes.

Quan vam començar a governar teníem coneixement
que des de l'Ajuntament s'havien fet gestions per
comprar un vehicle de segona mà en força bon estat,
fins i tot s'havia dipositat una bestreta. La sorpresa va
ser quan ens vam assabentar que el Sr. Joan Vila, es
va aprofitar personalment de la gestió de l'Ajuntament
i un cop constatat que no governarien van anul·lar la
compra, va abonar personalment la bestreta i es va
quedar el vehicle per a ell. 

Lleig oi?, son les petites misèries dels qui ens volen
donar lliçons de moralitat. 
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Funcionament de 
l’administració municipal

Les afirmacions que fa el grup de CiU del nostre pro-
cedir respecte al Secretari que hi havia a l'Ajuntament a
la nostra arribada al govern municipal demostren que
els manca el sentit de lleialtat institucional que cal tenir
per exercir un càrrec públic.

L'Alcalde, va informar al Sr. Joan Vila de tot l'afer, per
tant, ell és coneixedor de tots els detalls i del procedi-
ment que es va emprendre. Es va pactar tenir la màxi-
ma discreció per tal de perjudicar el mínim possible a
les persones afectades. 

Encara que CiU pretén presentar aquest afer com la
causa d'un funcionament incorrecte de les oficines
municipals, podem dir que hem millorat, i molt, l'admi-
nistració municipal.

Durant el primer any del nostre govern, entre d'altres
millores, s'ha ampliat l'horari de d'atenció a l'usuari, s'ha
establert un conveni amb el servei de recaptació de la
Diputació de Barcelona que amplia la gestió recaptado-
ra i facilita el pagament de les obligacions tributàries,
s'ha adoptat l'aplicació de gestió econòmica i comptable
que la Diputació de Barcelona posa a l'abast dels ajun-
taments que ens ha permès actualitzar tot el procés
administratiu, s'ha fet la instal·lació d'una xarxa informà-
tica que garanteix treballar amb seguretat i eficiència. 

Malgrat els canvis de les persones que han ocupat la
Secretaria-Intervenció de l'Ajuntament, el pressupost

del 2008 va ser aprovat definitivament en la mateixa
data que el del 2007, quan governava CiU. Aquest any
2009 s'ha aprovat provisionalment el 23 del passat

desembre, més aviat que mai. Això sense enumerar
l'esforç dedicat a iniciar o enllestir afers que portaven
anys sense resoldre's (modificació puntual del sector
Serrabanda, escripturar els terrenys del camp de futbol,
convenis de col·laboració amb ajuntaments i entitats,
etc.). On és el funcionament incorrecte?

Carrers Major i del Pont

q Obres

Quan vam començar a governar ja s'havien començat
les obres d'un tram del carrer del Pont i nosaltres vam
acabar i millorar el projecte.

El projecte inicial no contemplava el següent:

Doble clavegueram: 17.469,98 €.
Ampliació de l'anella de la xarxa d'aigua potable:

3.973,38 €. 
Millora de la qualitat de les llambordes, prevista per

CiU: 54.794,82 €. 
Soterrament de línies elèctriques en baixa tensió:

13.260,19 €.  
Canvi de l'enllumenat públic, segons nova normativa i

canvi de suports a façana per columnes a la plaça de la
rectoria: 9.105,00 €.

Tot això va suposar un increment pressupostari del
33%. L'actual Equip de Govern ho hem assumit, perquè
som del criteri que quan es fa una obra s'ha de fer bé.

Cal recordar que el projecte de reurbanització dels
carrers Major i del Pont va ser inclòs en els pressupos-
tos de la Generalitat de l’any 2002, (IV legislatura) en
una proposta elaborada pel Grup municipal del PSC
d'Aiguafreda i defensada al Parlament pel Grup parla-
mentari PSC - CpC. Aquesta proposta contemplava la

Carrer Major

Interior de l’ajuntament
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necessitat prioritària de les obres de millora del clave-
gueram i il·luminació d'aquests carrers.

Del projecte en tenia ple coneixement el Sr. Joan Vila,
com Alcalde del municipi, que va estar informat en tot
moment de les negociacions portades a terme pel Sr.
Josep Sellas i la Sra. Montserrat Tura, aleshores dipu-
tada al Parlament del grup socialista PSC - CpC.

L'adjudicació d'aquesta partida pressupostària va ser
modificada per l'Equip de Govern local de CiU que es va
limitar a un reasfaltat d'aquests carrers, de la plaça de
l'Ajuntament i l'il·luminació del passeig Catalunya, a pri-
mers d'any del 2003, pocs mesos abans de les elec-
cions municipals, convertint-lo en un projecte propagan-
dístic i en un rentat de cara.

Cal dir que l'inútil asfaltat al 2003 dels carrers del Pont
i Major, va impedir generar contribucions especials als
veïns, per les obres dels anys 2007 i 2008, doncs cal
que hagin transcorregut 25 anys sense haver-hi fet cap
actuació. Es pot dir que, a banda de les subvencions, tot
el poble ha pagat les obres que haurien de ser a càrrec
dels veïns d'aquests carrers. 

q Trànsit i comerços

Les imputacions que fan a l'Equip de Govern respec-
te a l'ordenació del trànsit de persones i vehicles i a l'ac-
tivitat comercial desenvolupada als carrers Major i del
Pont demostren el poc rigor de la crítica i una lleugere-
sa propera a la ignorància.

Tothom ha vist els cartells que hem posat a l'entrada
dels carrers Major i del Pont indicant què, i què no, es
pot fer. Tothom sap que els diumenges aquests carrers
restaran tancats al trànsit rodat (excepte els diumenges
de pluja) i que per facilitar el comerç hem habilitat unes
zones blaves totalment properes al nucli comercial. 

Estem convençuts que totes aquestes mesures millo-
raran el comerç i la convivència. Si el grup de CiU creu
que no, poden presentar propostes concretes i les
debatrem als plens, fins avui no tenim constància de
cap proposta presentada.          

Carretera de Ribes
Les obres de condicionament de la carretera Ribes

realitzades al 2006 no van contemplar els trams situats
al sud i nord de nostre municipi.

La senyalització que existia al tram comprés des de
l'entrada sud fins la rotonda era inadequada i comporta-
va un alt risc d'accident perquè obligava als vehicles
que transitaven en aquest sentit a envair el carril contra-
ri a causa dels vehicles estacionats. 

Per solucionar aquest antic problema s'ha fet el mar-
catge correcte de l'espai destinat a aparcament i de la
línia de separació de carrils. També s'ha fet el marcatge
del pas de vianants que separa l'Abella, d'aquesta
manera el vianants poden creuar per un pas senyalitzat.

L'Ajuntament ha demanat a la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya que siguin
solucionats els problemes que presenta l'asfaltat que es
va fer al 2006 abans de cedir a l'Ajuntament el tram de
la carretera Ribes al seu pas pel nostre municipi 

El Congost
q El projecte

L'actual Equip de Govern no creiem en el projecte
adoptat per CiU, s'allunya de la nostra manera d'enten-
dre la integració del riu amb l'entorn urbà. (Veieu el but-
lletí municipal d'Aiguafreda n.3) 

L'obra de canalització començada al 2003 era una
solució equivocada que no resoldria els estralls d'una
inundació, per cert, avui ningú creu en aquesta solució,
ni tant sols els qui en el seu dia la van proposar, excep-
te el grup municipal de CiU.

q Finançament

L'Ajuntament d'Aiguafreda no ha deixat perdre, com
diu el butlletí de CiU, més de 500 milions de les anti-
gues pessetes en subvencions, ja que aquest import
era el cost total previst de la canalització, per tant incloïa
el tram fet. A més, a l'Ajuntament li corresponia pagar-
ne el 25%, es a dir 125 milions. (751.265,13 €).

L'ACA destinarà al 2009 partides pressupostaries per
a netejar la llera del riu Congost, sobre tot per a eliminar
les canyes i altres vegetacions no pròpies de ribera. 

El nou estudi sol·licitat a l'ACA inclou tot el tram del riu
i factors no considerats en el projecte que va demanar

Cartell a la Plaça de l’Ajuntament
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l'anterior govern municipal. A més, no comporta cap
despesa per al municipi, és a dir: cost zero. 

q Inundabilitat

La situació actual del riu és tan deplorable, segons el
qualificatiu empleat pel butlletí  de CiU, i amb el mateix
grau de perill d'inundació, que abans del juny del 2007
quan vam començar a governar. Hem de remarcar que
aquesta situació no ha sigut creada per l'actual Equip
de Govern, al contrari, hem tingut un munt de reunions
amb els responsables de l'Agència Catalana de l'Aigua
per buscar una solució a aquest problema.

Ja sabem que va per llarg, hem de ser conscients que
el riu és competència de la Generalitat i no dels ajunta-
ments. En el cas d'Aiguafreda, com els terrenys adja-
cents de tot el tram del riu corresponen a sòl urbà, les
conclusions de l'estudi serviran de directrius per fer el
nou Pla d'Ordenació Municipal d'Aiguafreda en aquesta
zona. Fins ara porta any i mig sota la nostra gestió i 28
anys sota la responsabilitat de CiU, durant els quals es
van concedir llicències per l'edifici de la Creu Roja, la
casa de pisos a l'altre costat del carrer, els locals a la
zona industrial a la vora del riu i també podríem parlar
del pont nou amb pas de cabal  insuficient.

Mai, com ara, hem estat tant conscients dels perills
del riu, això ho hem explicat abastament en butlletins
municipals anteriors.

Recollida selectiva 
porta a porta

El Regidor de Medi Ambient i el Sr. Alcalde es van reu-
nir amb el cap de l'oposició Sr. Joan Vila per exposar-li
el projecte de recollida porta a porta i demanar la seva
opinió sobre aquest sistema de gestió de residus que
l'actual Equip de Govern considera més eficient. 

El Sr. Vila els hi va manifestar que li semblava bé, i
fins i tot va explicar els inicis de les primeres recollides
dutes a terme pels pobles de la Mancomunitat La Plana,
amb anècdotes incloses ja que des de la Mancomunitat
van visitar un poble d'Itàlia per copiar-ne l'experiència i
el Sr. Vila hi feia d'intèrpret, atès els seus coneixements
de l'italià. 

La conversa va ser cordial i tot semblava indicar que
tots hi estàvem d'acord, i ara, segons el seu butlletí, és
mentida afirmar que CiU hi estava d'acord i, a més, no
ho consideren prou avantatjós, quan la nova llei de resi-
dus ens obligarà a la recollida selectiva a partir del
2010. No calen més comentaris.  

Llar d’infants
Les llars d'infants no estan subvencionades per la

Generalitat amb la suficient dotació econòmica i el seu
funcionament representa una forta despesa per als
ajuntaments.

Atesa la bona relació amb els municipis del Congost
hem pogut dur polítiques de solidaritat i cooperació
entre nosaltres, sabent que l'escola bressol del Figaró
és deficitària i sabent que aquí mateix, a Sant Martí de
Centelles, n'estan construint una, és de tota lògica que
primer cobrim les que tenim, abans de fer-ne de noves.

És clar que, al grup de CiU, els resulta difícil d'enten-
dre, perquè ni tant sols ho tenien contemplat en el seu
programa.

Escoles noves
Hem tingut diverses reunions amb el Departament

d'Ensenyament, sempre hi hem anat acompanyats amb
representants del Claustre de Professors i de l'AMPA.

Con dèiem en l'últim butlletí municipal d'Aiguafreda, la
situació actual és crítica, només s'ha adjudicat el projec-
te. No obstant, se'ns va dir que les obres possiblement
s'iniciarien a finals del 2009 o principis del 2010.

Les prioritats del Departament d'Ensenyament són: 

Primer: l'escolarització de tots els infants de
Catalunya. Tinguem en compte la vinguda d'immigrants
i la gran necessitat que tenim del nou finançament,
segons l'Estatut.

Segon: la seguretat. Si es demostra que les antigues
escoles d'Aiguafreda no són segures, molt possible-
ment entrarem en les prioritats del Departament i es
compliran els terminis, això vol dir que tindríem escola
ampliada a finals del 2011.

Hem de dir que, el darrer desembre, tècnics del
Departament han vingut a inspeccionar l'estat de l'edifi-
ci. No tenim l'informe, que en breu hauran d'emetre,
però confiem en el superior criteri dels tècnics i que tot
surti bé.   
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Entre tant, el Sr. Joan Vila, hi podrà anar a plantar les
seves cols.

Cal recordar que quan vam començar el nostre man-
dat ens vam trobar amb un informe desfavorable, d'últi-
ma hora, dels serveis tècnics de l'Ajuntament, presidit
pel Sr. Joan Vila, on no es permetia la instal·lació de cap
altre mòdul prefabricat, sense cap previsió ni alternativa
pels nens escolaritzats a pàrvuls aquell curs.

El Regidor d'Urbanisme, Sr. Sellas, va tractar d'aquest
afer telefònicament amb  l'antic arquitecte i tècnic muni-
cipal Sr. Carlos Sinngshon Cienfuegos. Aquest es va
negar a refer l'informe, amb el pretext, segons paraules
textuals, que ell estava “al servei del Sr. Joan Vila” no
d'aquest Ajuntament, tot i desitjant-nos, amb sarcasme,
molta sort en aquest afer.

Malgrat aquest important entrebanc, a l'inici del curs
escolar es va poder fer ús del nou mòdul prefabricat . 

C A P
Quan governava CiU va començar la retirada de met-

ges, per tant, no és una situació imputable, només, al
nostre mandat.  

L'actual Equip de Govern fa tots els possibles per
millorar la situació però hem de reconèixer que no està
en les nostres mans salvar les situacions generals que
causen aquest estat. 

Últimament s'ha creat el Govern Territorial de Salut
del Vallès Oriental Sector Central per a dirimir la situa-
ció de la nostra àrea sanitària i l'Ajuntament
d'Aiguafreda tindrà dos representants, però encara no
s'ha convocat la primera reunió, en el seu moment tot-
hom n'estarà informat puntualment.

Festa Major d’Hivern,
Quina de la Penya 

Blaugrana: 
comptes tergiversats

El grup municipal de CiU vol presumir d'estalviador i
resulta que no saben realment el que van gastar a la
Festa Major d'Hivern i la Quina de la Penya Blaugrana
al 2006, perquè diuen que amb 9.600 euros van llogar
la carpa, les cadires i els calefactors. Realment la des-
pesa va superar els 11.000 euros, ja que només la
carpa va costar 9.500 euros i a aquest import s'ha d'a-
fegir el cost dels sanitaris i grup electrogen.

Per contra atribueixen a l'actual Equip de Govern una
despesa que no es correspon amb la realitat. 

Primer de tot hem de tenir en compte que al 2007, a
més de la Festa Major d'Hivern i la Quina de la Penya
Blaugrana, es va fer la Festa de Cap d'Any i tres dies de
jocs i activitats per als infants, per tant es van realitzar
diverses activitats més que abans no es feien.

També s'ha de considerar el següent:

Els 2.764,14 euros destinats a la compra de material
tèxtil no va ser una despesa del 2007, ja que aquest
material també s'ha fet servir al 2008 i es farà servir en
anys vinents. És una inversió no una despesa, o dit
d'una altra manera, una despesa a distribuir en diversos
exercicis, i es va instal·lar per a la Festa de Cap d'Any
no per a la Festa Major.

La factura de 3.555,40 euros emesa pel Sr. Josep
Coll, correspon a diverses feines fetes. De l'import
esmentat, 700 euros és material (cables, tensors, etc.)
per instal·lar les teles utilitzades en la Festa de Cap
d'Any. En aquest cas, tampoc es tracta d'una despesa
del 2007 per la mateixa raó que s'ha exposat anterior-
ment. Per la instal·lació i disseny va facturar 1.670
euros, imputables a la Festa de Cap d'Any.

Els 4.466,81 euros pagats per llogar els calefactors, la
meitat correspon a la Festa Major i l'altra meitat a les
activitats per als infants i a la Festa de Cap d'Any.

Conclusió: 

El cost de la Festa Major i la Quina del 2007
no va ser superior al que van gastar al 2006 el
govern municipal de CiU. 

On són els 10.000 euros que diuen que vam
gastar de més?
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