LÍNIA DIRECTA AMB ELS REGIDORS
Les entitats de Collbató i els ciutadans a títol
particular poden formular preguntes a l'equip de
govern municipal sobre la seva gestió i poden
presentar propostes perquè l'Ajuntament
assumeixi una actuació determinada. Per fer-ho,
només cal que us poseu en contacte amb
qualsevol dels nostres representants al consistori:
erogent@collbatogic.org
jestrade@collbatogic.org
jordiserra@collbatogic.org

JA TENIM OLI!

info
www.collbatogic.org

Una bona manera de contribuir al
sosteniment de les nostres activitats i,
alhora, defensar el patrimoni és
comprant oli natural verge d’oliva,
fet per la Cooperativa del Perelló.
(A Collbató, l’Ajuntament ha tancat
el molí d’oli.)
26,00 EUR la garrafa de 5 litres.
Encarregueu la vostra a:
info@collbatogic.org

L'alcaldessa prohibeix al GIC participar a la fira
d'entitats
Aclariments del GIC en relació amb unes
declaracions de l'alcaldessa

Cont.
5 litres

El GIC s'adhereix a la campanya "Som una nació
i tenim el dret de decidir"

ELABORAT I EMBOTELLAT
PER LA SOC. COOP. CAT. L.
“SANT ISIDRE”
EL PERELLÓ (Baix Ebre)
OLI D’OLIVA VERGE EXTRA (CE) - ESP 282 • R.S. Nº 16.04098/CAT. R.I.A.
43/40265

CONSUMIU-LO ABANS DE:
GENER DEL 2007 / Lot-1A

GRUP

GIC D'INDEPENDENTS
DE COLLBATó

El parc natural de Montserrat s'ampliarà en 200
Ha al terme municipal de Collbató

any 4 / maig 2006
C O N T R A I N F O R M A C I O

>> A.S. és un propietari de Collbató a qui l’Ajuntament
exigia prop de 1.000 euros per la llicència d’obres
d’adequació d’un edifici. Després de rebre
l’assessorament tècnic del GIC, va poder beneficiar-se
d’una bonificació del 80% en l’impost, ja que es tracta
d’un edifici d’especial interès històric. Un avenç.

C/ Amadeu Vives, 11
Tots els divendres de 7 a 9 del vespre.
Tel. 609 35 88 92 / 647 08 52 08

D E

>> A.T.C.T. és una entitat de Collbató que havia demanat
infructuosament a l’Ajuntament un local i que es veia
obligada a fer les seves activitats al carrer. Poc després
que el GIC presentés al ple una pregunta sobre aquest
tema, l’entitat va aconseguir la cessió d’un espai
municipal. Un avenç.

El GIC és obert a qualsevol consulta, proposta, queixa o
suggeriment dels veïns de Collbató. Per posar-vos en
contacte amb nosaltres, podeu venir al nostre local:

R E V I S T A

>> J.M.B. és un pagès de Collbató que l’any passat havia
demanat permís per posar una parada al mercat setmanal
i vendre els seus productes, però quatre mesos després
encara estava esperant resposta. Pocs dies després que el
GIC exposés el seu cas al ple municipal, li va arribar el
permís i ara els veïns del poble poden comprar productes
agrícoles locals. Un avenç.

GIC

l'Independent

TROBADES AMB ELS VEÏNS

PETITS GRANS AVENÇOS

GRUP
D'INDEPENDENTS
DE COLLBATó

www.collbatogic.org
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Solid

Som una nació
El 2005, el GIC va
presentar al ple de
l'Ajuntament una moció
a favor d'incloure el dret
a l'autodeterminació
dins el projecte d'Estatut
d'Autonomia que el
Parlament de Catalunya
estava elaborant. La
proposta es va aprovar
amb 7 vots a favor (GIC,
PSC, CiU i ERC), 3
abstencions (PSC) i cap
vot en contra. Més tard,
tots els grups polítics
locals van aprovar per
unanimitat donar
suport a l'Estatut aprovat
pel Parlament el 30 de
setembre. Ara, el GIC
s'ha adherit a la
plataforma Pel Dret de
Decidir per defensar
l’Estatut del Parlament.
El GIC no pot aprovar
una versió de l’Estatut
que s’aparta substancialment d’alòl que van
acordar les nostres
institucions per una
àmplia majoria, però
respecta absolutament
totes les opcions que els
ciutadans puguin
adoptar en el referèndum que s’ha convocat
per al 18 de juny.

Memòria
històrica

Solidaritat amb 75 anys de la
els treballadors República

La pau és
possible

El GIC ha donat suport al
projecte que han tirat
endavant familiars dels
veïns que van ser
afusellats per les tropes
franquistes el 1939 per
tal de dedicar un
homenatge a les
víctimes del feixisme i
digniﬁcar la tomba
comuna on repossen els
nou collbatonins
assassinats. Gràcies a
aquests familiars i a les
entitats que els han
donat suport, s'ha pogut
col·locar una placa a
l'Ajuntament Vell en
record de tots els
represaliats pel
franquisme i una làpida
al cementiri amb els
noms dels veïns
afusellats.

Recentment, el GIC ha
portat dues mocions al
ple de l'Ajuntament, que
han estat aprovades per
unanimitat, per donar
suport als drets dels
treballadors. En una
d'elles, el municipi de
Collbató es mostra
preocupat per les
conseqüències que el
conﬂicte de Seat pot
tenir en els collbatonins
que hi estan vinculats
laboralment i demana a
l'empresa i als
treballadors un esforç
per negociar una solució
satisfactòria. En l'altra,
l'Ajuntament es mostra
contrari al redactat
inicial de la normativa
europea anomenada
Directiva Bolkestein, que
pretén liberalitzar la
prestació de serveis dins
la Unió Europea d'una
manera que pot resultar
perjudicial per als
treballadors locals.

Amb l'anunci d'alto el
foc fet per l'organització
ETA s'obre una via per
resoldre la situació de
violència que viu el País
Basc des de fa ja massa
anys i que va esquitxar
Collbató amb l’assassinat
d’Ernest Lluch. El GIC
veu amb satisfacció i
esperança aquest pas
endavant per la pau i
mostra la seva conﬁança
que la societat basca
sabrà trobar un marc de
convivència que enterri
per sempre odis i
agressions de tot tipus.
Per això, considerem
que és essencial deixar
que sigui el poble basc
qui decideixi lliurement
el seu propi futur i que
tots els grups polítics,
sense excepció, aproﬁtin
aquesta oportunitat
històrica per negociar i
entendre's.

Amb motiu d'aquest
aniversari, el GIC ha
proposat als altres grups
municipals que
l'Ajuntament dediqui un
homenatge a aquest
període històric que va
ser impulsat des dels
ajuntaments i que va
suposar grans avenços
polítics i socials per als
ciutadans d'aquest país.
La moció, aprovada per
unanimitat, dedica un
record especial als
regidors collbatonins
que van protagonitzar
els fets de 1931:
Francesc Casanovas
(alcalde), Joan Ollé, Joan
Bros, Pere Soler, Joan
Soler, Manuel Castells i
Josep Subirana, i referma
"el rebuig dels ciutadans
de Collbató a qualsevol
intromissió militar que
pretengui alterar el
règim democràtic
establert per voluntat
popular". La bandera
republicana ha tornat a
onejar per uns dies a
l’Ajuntament Vell.

QUI TÉ PADRINS EL BATEGEN
El tràmit sempre molest de demanar un permís a
l'Ajuntament per fer obres a casa teva, amb les inevitables
modiﬁcacions i adaptacions a la normativa, sembla que té a
Collbató una via de fàcil solució. Això sí, només per a alguns.
En concret, per a aquells que tenen una adequada relació
personal o d'interessos amb els regidors de l'equip de
govern.
Allegro. La tardor passada es van presentar dues sol·licituds
d'obra força similars. Totes dues eren per arreglar cases al
nucli medieval: una per canviar la teulada i una altra per
canviar les ﬁnestres. Una d'elles, la que havia presentat un veí
que és regidor del GIC, va passar per la supervisió del Consell
Assessor de Patrimoni. L'altra, presentada per un veí que és
regidor del PSC, es va saltar aquest tràmit i va ser aprovada
directament. Preguntat l'equip de govern per aquesta
diferència de tracte, se'ns va contestar que devia ser "una
negligencia del técnico municipal", però l'error no es va corregir.

poble de Collbató, però hi ha encara responsabilitats
politiques pendents: la del regidor d’Urbanisme, que hauria
de ser el primer interessat a actuar de manera totalment
oberta i transparent, i la de l’alcaldessa, que aprova un
projecte irregular i poc clar per decret i sense informar ningú.
Andante presto. La cosa no s'acaba aquí. El mes de febrer, el
GIC va presentar denúncia a l'Ajuntament per les irregularitats que s'estan fent a les cases noves del sector de l'Hostal
Vell, on s'estan col·locant tancaments metàl·lics i aplacats
totalment prohibits per la normativa. La resposta del consistori va ser declarar que s'havia modiﬁcat el projecte inicial
(una modiﬁcació que la constructora va sol·licitar dos dies
després de la denúncia!) i acollir-se a l'article 125 del Pla
General que permet aquests materials, sense pensar que
aquest article es refereix a les cases aïllades i no és aplicable a
les cases en ﬁlera, cas del sector de l'Hostal Vell. Quin interès
pot tenir l'Ajuntament a protegir les irregularitats de
l'empresa promotora? Per què a algunes empreses se'ls
permeten actuacions fora de la normativa quan qualsevol veí
té l'obligació de respectar-la escrupolosament?

Molto vivace. Un altre veí, que precisament és regidor
d'Urbanisme, va presentar un Pla de Millora Urbana (PEMU,
que abans es deia "estudi de detall") per a una ﬁnca seva al
nucli antic, davant del Casinet. La proposta, que no adjuntava
projecte arquitectònic del que hi volia fer ni complia els
requisits d'un PEMU, demanava requaliﬁcar tota la zona com
a "cases en ﬁlera" (zona 3), amb la possibilitat de substituir els
ediﬁcis antics existents i construir de nou. Curiosament, una
part de la zona que es vol requaliﬁcar forma part dels Jardins
de Can Rogent i té la qualiﬁcació de zona 1 ("ediﬁcis i jardins
a protegir") i Bé Cultural d'Interès Local, i l'altra part és zona 8
("pendent d'ordenació de l'ediﬁcació existent", que prohibeix
construir de nova planta), de manera que la proposta no es
podia aprovar de cap manera. Doncs sí, s'ha aprovat: per
decret d'alcaldia i sense notiﬁcar-ho al ple ni a la Junta de
Govern Local.

Pel que es veu, l'aplicació de la normativa no és igual per a
tothom. Mentre que la gran majoria de veïns hem de complir
religiosament les instruccions per demanar permís d'obres i
hem de fer les rectiﬁcacions que ens indica l'arquitecte
municipal, n'hi ha d'altres, més ben col·locats, que poden
saltar-se tràmits i que no són sancionats si no respecten la
normativa. Qüestió de tenir padrins.

Arran de les diverses al·legacions presentades pels veïns i pel
GIC, el regidor d’Urbanisme ha hagut de retirar el seu
projecte, impresentable i que atempta contra el paisatge del

del regidor d’Urbanisme.

L‘alcaldia
decret

aprova

per

requaliﬁcacions

irregulars dels terrenys

Els veïns no en
sabien res
Quan, l'any passat,
l'actual equip de
govern va signar un
conveni amb la
promotora Bertran
Basauli SA per
continuar edificant a
Can Dalmases II, van
assegurar que això es
feia en resposta a una
petició dels veïns i que
se'ls havia consultat el
contingut del conveni
abans d'aprovar-lo. Ara,
però, han hagut de
reconèixer el que era
evident: que aquesta
actuació municipal no
tenia el consentiment
dels veïns, que ni tan
sols han estat
convocats a cap
assemblea per
debatre-ho. Al ple del
17 de febrer,
l'alcaldessa va haver
d'admetre públicament
que a l'Ajuntament no
hi ha cap document de
l'Associació de Veïns al
respecte. Els enganys
sempre acaben
descobrint-se.

Collbató
El molí d'oli
recupera la
podria tornar a
Festa de l'Arbre obrir
El 5 de març es va
celebrar amb un gran
èxit de participació la
Festa de l'Arbre, un acte
tradicional de Collbató
que ja s'havia perdut.
Més d'un centenar de
persones van participar
en la plantació d'unes
700 alzines i freixes a la
zona pròxima al torrent
de la Salut, després de
prendre xocolata amb
melindros. La iniciativa
de recuperar la Festa de
l'Arbre va partir del GIC,
que la va posar a
disposició d'una
comissió d'entitats i
veïns del poble, que ha
estat qui s'ha
encarregat
d'organitzar-la amb el
suport del Parc Natural
de Montserrat,
l'Ajuntament i Forestal
Catalana.

Com se sap, aquest any
no hi ha hagut
producció d'oli a
Collbató perquè l'actual
equip de govern, que
havia rebutjat una
proposta del GIC per
estudiar la rehabilitació
del molí, va decidir a
última hora tancar-lo i
els productors locals
han hagut d'anar a
altres trulls. Aquesta
decisió va provocar
malestar entre els
pagesos de Collbató, i
el GIC va tornar a
presentar una moció
per reobrir el molí. Ara
sembla que s'ha pogut
arribar a un acord amb
els altres grups polítics i
l'Ajuntament ha
acceptat elaborar un
projecte per solucionar
els problemes tècnics
que pateix el molí i
rehabilitar-lo amb el
sistema de producció
tradicional. S'està
estudiant la possibilitat
d'obrir la premsa
provisionalment aquest
mateix any mentre es fa
l'arranjament
necessari.

El carril
fantasma

Marta Taulats,
en el record

L'any 2003,
l'Ajuntament, amb el
GIC al govern, va fer
gestions davant el
ministeri de Foment
per tal de resoldre
alguns dels problemes
que causa l'autovia A2
al seu pas pel municipi:
necessitat de
connexions directes
amb el Bruc i
Esparreguera sense
haver d'entrar a
l'autovia, instal·lació de
barreres sòniques, vials
d'escapament per a
camions, etc. Fa un any,
hi havia el compromís
de l'Estat per fer els
carrils laterals directes a
Esparreguera i el Bruc,
tal com declarava el
regidor d'Obres, Enric
Serra, al butlletí
Collbató Informa núm.
29 (pàg. 12). Ara, però,
les obres a l'autovia ja
s'han acabat i només
s'ha fet l'enllaç entre
l'entrada Esparreguera
Nord i la sortida de
Collbató. Els altres
enllaços acordats s'han
deixat de fer. Sembla
clar que ni el regidor
d’Obres ni l’alcaldessa
no s'han preocupat
prou de seguir les
negociacions i el
projecte.

El mes de desembre
passat moria a Mèxic,
en tràgiques
circumstàncies, Marta
Taulats, una persona
jove molt vinculada a
Collbató. La Marta havia
col·laborat en projectes
veïnals per millorar el
poble i havia participat
en el procés de
formació del Grup
d'Independents de
Collbató (GIC).

PRESSUPOSTOS 2006
TORNA EL DESCONTROL
El moment de fer els pressupostos municipals de cada
any és quan la política de l'Ajuntament es retrata, quan es
veu quines actuacions pensa fer i quines prefereix
"aparcar", i també és aquí on es veu si se saben gestionar
els pocs recursos disponibles. I la imatge que donen els
pressupostos per al 2006 que ha presentat l'equip de
govern és de mala gestió, falta de previsió i ineficàcia.
Cal recordar que les finances municipals arrosseguen un
enorme dèficit generat per les actuacions de CiU i del PSC
quan van governar en anteriors legislatures. El que pugui
gastar ara l’Ajuntament estarà absolutament condicionat
per aquest dèficit, i durant molts anys qualsevol equip de
govern mínimament assenyat haurà de guiar-se per
l’austeritat i la contenció en la despesa. No hi ha lloc per a
fastos ni despeses fora de control. Alhora, hi ha barris del
municipi que reclamen normalitzar la seva situació
urbanística, i això és car. Fins ara, els barris de Collbató han
estat víctimes de l’afany lucratiu d’alguns promotors i de
la mala gestió municipal en anteriors legislatures, i ara
això ho pagarem tots.
El 2003 i el 2004, amb el canvi de govern, s'havia
aconseguit frenar el dèficit de l'Ajuntament. S'havia
controlat la despesa, s'havia elaborat un pla de
sanejament (que aleshores no va tenir el suport del PSC) i
s'havien aconseguit més ingressos que mai. Ara tot això ja
comença a espatllar-se: ni s'han buscat nous ingressos ni
es realitzen els ja compromesos. La despesa ordinària
creix en més de 130.000 euros, un 44% més que la
previsió de l’any passat. Aquest augment es preveu cobrir
amb ingressos extraordinaris com els provinents del
projecte Centre Poble (obtinguts pel GIC), però què
passarà quan s’acabin aquests ingressos extra? Se
suprimiran les actuacions i els serveis que s’engeguen
ara?

El 16% dels ingressos ordinaris serà per eixugar part del
deute de 7 milions d'euros que ens va deixar la gestió de
CiU i PSC, que ara tornen a governar. Els pagaments, però,
seran per a comissions i interessos; el deute no es redueix.
A més, l'Ajuntament es gastarà bona part dels ingressos
per venda de patrimoni en coses com para-sols, una moto,
fotocopiadores, etc., cosa que la llei actual no permet.
L'aportació de la Generalitat que el govern del GIC havia
pactat per al Bosc del Misser s’ha perdut perquè
l'alcaldessa no ha signat l'acord. Els qui pensaven que
amb els socialistes arribarien més diners de les
institucions s'han equivocat.
El capítol de despeses indica la política del nou tripartit:
no es preveu cap partida, ni un sol euro, per urbanitzar
l'entorn de l'institut, que ha d'estar funcionant el curs que
ve, ni per ampliar l'escola bressol, ni per crear la nova
escola que s’ha de fer, ni per formar el cos de Policia Local
que s'havia començat a fer, ni per urbanitzar Can
Dalmases II, ni per rehabilitar el molí d’oli... En canvi, creix
la despesa per a imatge i propaganda: la revista municipal
(que creix un 142%), concerts, festes, esports, joventut... I
el sou dels regidors, que s'incrementa un 15% sense tenir
en compte l’austeritat que exigeixen les circumstàncies
actuals.
En resum: torna la tendència negativa a l'economia
municipal. El nou tripartit no sap com obtenir ingressos ni
com gestionar les despeses amb rigor i eficàcia, i estira
més el braç que la màniga. Naturalment, els regidors del
GIC van votar NO a aquest descontrol.
Per rematar-ho: els pressupostos confirmen que CiU i ERC
continuen perdent àrees de gestió al nou Ajuntament. Els
primers perden Promoció Económica, que passa al PSC, i
els segons perden Comunicació, també a mans del PSC.

Els ingressos extraordinaris obtinguts pel projecte “Centre de
Poble” (2.286.000 euros), que en el seu dia va comportar fortes
crítiques per part del PSC, quadren el pressupost del 2006,
però amb una precisió: el segon pagament del promotor
(441.744 euros) estava condicionat a l’aprovació deﬁnitiva del
projecte per part de la Generalitat. El trencament del Govern
anterior, provocat per Convergència i Unió, va ocasionar una
demora en la tramitació de l’aprovació provisional, de manera
que aquest ingrés no s’ha pogut fer dins l’any 2005 i el pressupost anual ha tornat a generar déﬁcit. En pocs mesos ja s’han
carregat tots els esforços de control econòmic.
I una incògnita: Com es plantejaran els pressupostos del 2007
quan ja no existirà aquest ingrés extraordinari de 441.744
euros? Es reduiran les prestacions que ara s’han compromès
comptant amb aquests diners?
Com s’inverteixen els diners obtinguts per la venda de
patrimoni?

El pressupost del 2006 recull com a ingrés extraordinari la
venda d’un terreny municipal del barri de la Fumada. Els diners
que s’espera obtenir d’aquesta venda, lluny d’invertir-se en
l’adquisició de més patrimoni, com mana la Llei, es destinen a
qüestions tan fungibles com la compra de para-sols, una moto
per a la Policia, fotocopiadores, mesures de reducció de velocitat, etc. Lamentable.
Al capítol d’inversions també ﬁguren uns ingressos en
concepte de venda de patrimoni, relatius al solar de la zona de
l’Hostal Vell, quan no existeix cap acord signat sobre
l’esmentada venda, ni es contemplen les despeses ﬁnanceres
del crèdit corresponent a la venda. Diverses inversions importants (Bosc del Misser, Els Clots I, reforç estructura Casal, etc.)
s’han vinculat a una venda que no està pactada.

DESPESES MAL ENFOCADES
Més del 16% dels ingressos ordinaris del pressupost 2006
s’invertirà en pagar l’immens deute acumulat pels governs de
CiU (1987-1995) i PSC (1995-2003) i que és de més de 7 milions
d’euros (1.300 milions de pessetes). Aquesta herència s’ha vist
ara notablement incrementada amb la concessió de nous
crèdits per fer front als deutes a curt termini (més de 5 milions
d’euros). En resum: durant molts anys, una quarta part dels
impostos i taxes que paguem tots els veïns s’ha de destinar a
pagar la mala gestió dels que ara tornen a governar. El pressupost que han aprovat ara desatén les recomanacions del Pla de
Sanejament i incrementa la despesa ordinària en gairebé
400.000 euros respecte a l’any passat, de manera que el dèﬁcit
anual se situaria en 428.000 euros.
Ens sobren els diners?
Entre els increments de la despesa ordinària més signiﬁcatius
hi ha els de l’àrea de Benestar Social, que creix un 27% sense
millorar els serveis; l’àrea de Promoció Econòmica i Comunicació, que augmenta despeses en un 281% per destinar-les
sobre tot a campanyes de promoció i a la revista municipal
(augmenta més d’11.000 euros anuals!); i l’àrea d’Esports i
Joventut, que duplica el seu pressupost al marge de subvencions. En partides concretes, destaca l’augment del 15% en els
salaris dels regidors, un augment que en les actuals circumstàncies podem qualiﬁcar d’autèntica obscenitat, o l’increment
de prop del 300% en concerts i espectacles. Aquest equip de
govern no és conscient de la situació de crisi en què es troben
les arques municipals ni del fet que aquests diners provenen
de les butxaques dels veïns i veïnes de Collbató. Al mateix
temps, es retallen partides com Medi Ambient i Turisme, dues
àrees que funcionaven bé.
Al pressupost ﬁguren diversos conceptes com a despesa
municipal quan no és gens clar que aquests càrrecs s’hagin
d’atribuir a l’Ajuntament. És el cas de la reparació del camp de
futbol (12.000 euros), que hauria de ser assumida per l’empresa
que va ocasionar els desperfectes; o la rehabilitació de la bassa
de Can Dalmases (6.000 euros), que ha estat assumida per la
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ELS INGRESSOS OBTINGUTS PEL GIC
SALVEN ELS PRESSUPOSTOS
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Què passarà amb el Bosc del Misser ?

El pressupost del 2006 contempla la urbanització del Bosc
del Misser, una actuació necessària i que s’hauria d’haver
resolt fa anys. El GIC havia negociat una inversió
extraordinària del PUOSC (Generalitat de Catalunya) que
permetia fer front al 80% de l’aportació municipal i donava
per ﬁ llum verda a aquesta actuació. El trencament del Pacte
de Govern propiciat per Convergència i Unió va impedir en
aquell moment la signatura ﬁnal del conveni amb la Generalitat, però tot i així es van deixar tots el tràmits preparats.
Ara sabem que el conveni encara no s’ha signat i segurament no se signarà. Conﬁem que tot es resolgui i puguem
veure aquest barri amb els serveis que els seus veïns
mereixen, però ningú sap com assumirà l’Ajuntament la
seva part de la despesa.
Pel que fa a les inversions, s’observa un error greu en la
destinació dels ingressos obtinguts per la venda de
patrimoni. La Llei d’Urbanisme de 2005 estableix a l’article
157.2 que “els ingressos obtinguts mitjançant l’alienació i la
gestió dels béns del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge
s’han de destinar a conservar-lo i ampliar-lo”. En els pressupostos presentats, els ingressos obtinguts de la venda del
terreny de la Fumada apareixen destinats a conceptes com
“fotocopiadora”, “vehicle brigada”, “mesures de reducció de
velocitat”, “moto”, “compra de para-sols”, etc., conceptes que
no tenen res a veure amb la destinació obligada per la llei.

D’altra banda, bona part dels ingressos extraordinaris
previstos per la venda de patrimoni o per compensacions
urbanístiques no es destina a generar més ingressos
d’institucions, cosa que faria augmentar molt les possibilitats d’inversió sense costos addicionals per a l’Ajuntament.
Amb aquesta gestió es deixen d’ingressar diners molt
necessaris per al municipi. L’actual equip de govern no ha
sabut invertir correctament aquests ingressos extraordinaris.

Com es pagarà l’aportació municipal
al conveni de Can Dalmases II?
L’actual equip de govern ha signat un conveni amb el
promotor de Can Dalmases II que, entre altres coses,
compromet l’Ajuntament a assumir moltes actuacions no
previstes als pressupostos:
• Despeses d’urbanització de 25 parcel·les de propietat
municipal que l’Ajuntament del PSC es va malvendre
amb aquest compromís;
• Ampliació del pont de l’avinguda Pierola, que segons
el conveni haurà de pagar l’Ajuntament.
• Evacuació d’aigües: Cal recuperar una zona de servitud
que va ser envaïda per xalets privats. L’Ajuntament, en
lloc d’exercir els drets que té sobre aquesta zona, signa
en el conveni que "assumirà els costos derivats per la
recuper ació” d’aquesta zona per deixar-la lliure.
Al mateix bloc d’inversions, no hi ha consignades les despeses d’urbanització corresponents al 10% d’aproﬁtament
mitjà de les parcel·les de Can Dalmases II, tot i que la
despesa ﬁgura al conveni subscrit entre l’Ajuntament i la
promotora Bertran Basauli SA.

L‘Ajuntament actual
no ha sabut invertir
els diners que va
aconseguir el GIC ni
ha fet les previsions
necessàries.

S’APUGEN ELS IMPOSTOS LOCALS

ELS FRUITS DE LA GESTIÓ DEL GIC

El nou equip de govern ha decidit incrementar les taxes i els
impostos locals per sobre del que estableix el Pla de
Sanejament aprovat pel mateix consistori. Per evitar una
pressió ﬁscal excessiva, la Diputació recomanava un
increment en les taxes i preus públics d’un 7% per al 2006 i
d’un 3,5% per al 2007. Pel que fa als impostos, es proposava
un augment màxim del 6% excepte en l’IBI. L’Ajuntament,
però, se salta aquestes recomanacions i aplica augments
injustiﬁcats: per als casaments, la taxa puja ﬁns al 212%, i per
usar les pistes de Can Dalmases, un 317%, per exemple.
Quan el govern presidit pel GIC va aprovar augments dintre
de les recomanacions del Pla de Sanejament, l’oposició del
PSC el va acusar de “dictadura”. Què hauríem de dir nosaltres
ara, que els augments van molt per sobre d’aquest límit?

Ara l’Ajuntament presumeix d’haver aconseguit en menys d’un
any importants instal·lacions i equipaments: parcs infantils,
institut, poliesportiu, Casinet... Però no diu que totes aquestes
coses no es fan en quatre dies, i que el mèrit no és precisament
seu. Els equipaments que ara arriben van ser proposats i
projectats per l’anterior equip de govern, presidit pel GIC, que va
ser qui va tramitar les sol·licituds per aconseguir el ﬁnançament
d’altres institucions. Ni el PSC ni l’actual equip de govern no
tenen dret a apropiar-se l’èxit d’una gestió que ells no han fet.
Aquesta és la realitat:

D’altra banda, s’ha rebutjat la proposta del GIC d’aplicar
boniﬁcacions en determinats casos, com els següents:
-50% de l’IBI per instal·lar energies renovables a casa.
-Exempció de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys per a ediﬁcis d’interès històric, artístic o cultural.
-Boniﬁcació sobre l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres per a ediﬁcis d’interès històrics, per a
instal·lació d’energia solar, per a habitatges de protecció
oﬁcial i per a l’eliminació de barreres arquitectòniques
-Boniﬁcació de la taxa per llicències urbanístiques per a
obres en ediﬁcis d’interès històric, per a obres d’estalvi
energètic i per a conservació i millora de façanes.
Totes aquestes mesures, que podrien ajudar moltes famílies
del poble a mantenir les seves cases en bon estat, a introduir
mesures d’estalvi energètic i energia solar i a suprimir
barreres que impedeixen el moviment de molta gent gran i
de persones amb disminució, no susciten l’interès de l’actual
equip de govern. Sembla que el seu únic interès és la
recaptació per solucionar els desastres econòmics que ells
mateixos han generat. La sensibilitat social, ambiental i
patrimonial va a parar, un cop més, a la paperera.

*Institut. El GIC ja va anunciar el 2002, en el seu primer
tríptic, que era possible tenir institut propi. Ara l’IES és una
realitat perquè el govern del GIC va fer les gestions
necessàries. L’actual equip de govern, però, ha d’espavilar-se:
de moment, no han destinat ni un sol euro del pressupost
del 2006 a aquest concepte.
*Poliesportiu. Es va projectar al 2004 i 2005, i es van fer els
tràmits davant la Secretaria General de l’Esport. Ara que la
Generalitat s’ha compromès a posar la seva part, resulta que
l’Ajuntament no ha previst cap partida pressupostària per a
aquest equipament.
*Parcs infantils. L’equip de govern del GIC va demanar la
subvenció a la Generalitat el 2003. El 2004 es va convocar
concurs d’empreses per fer els parcs i el 2005, abans de
deixar l’alcaldia, es van contractar els parcs de la rambla
Mansuet i dels jardins de l’Ajuntament.
*Casinet. L’alcalde Elies Rogent (GIC) va negociar la
subvenció del Patronat de la Muntanya per rehabilitar
aquest ediﬁci històric. Prèviament, el 2003, l’Ajuntament
havia declarat el Casinet Bé Cultural d’Interès Local, cosa que
permetia rebre subvencions per rehabilitar-lo.
Ara es veu el resultat de la bona gestió feta els primers dos anys
de legislatura. La qüestió és: quins projectes nous està fent ara
l’Ajuntament? Quins resultats veurem d’aquí a un any o dos?

MOCIONS DEL GIC
Ple del 25 de novembre de 2005
Difusió pública dels acords del ple
El GIC va demanar que el butlletí municipal dediqués una
pàgina a ressenyar els acords del ple de l’Ajuntament, i que el
programa setmanal de ràdio que fa l’Ajuntament hi dediqués
dos minuts, perquè els veïns poguessin conèixer què fa el
consistori. La moció va ser rebutjada perquè això “suposaria
molta feina i incrementar el cost de la revista”. No es pot dir
que la transparència sigui una virtut d’aquest govern...
L’oﬁcina de Correus, a punt de tancar
Tots els grups van aprovar una moció del GIC per tal de
continuar fent gestions amb Correos y Telégrafos perquè
s’ampliï el nombre de treballadors de Correus i l’horari
d’atenció al públic a l’oﬁcina de Collbató. Després s’ha sabut
que l’actual equip de govern havia comminat el servei de
Correus a abandonar el local que ocupen als baixos de
l’Ajuntament i que per aquest motiu, en lloc de l’ampliació,
han estat a punt d’aconseguir que Correus marxi del poble.
Ple del 17 de febrer de 2006
Porta oberta a la participació
El ple va aprovar per unanimitat una moció del GIC en què es
proposava elaborar un Reglament de Participació Ciutadana.
Aquest reglament ha de determinar la manera en què els
veïns poden participar en els assumptes municipals, i
regularà, entre altres aspectes, els consells sectorials (de
Cultura, de Medi Ambient, d'Urbanisme, de pressupostos, etc.)
els territorials (de barri, per exemple) , la participació veïnal als
plens, les consultes populars... A partir d'aquest moment, s'ha
de constituir una comissió formada pels grups polítics i les
entitats que ho desitgin que ha de redactar una primera
versió del reglament; s'haurà de sotmetre a informació
pública, es recolliran les observacions dels veïns i se'n
redactarà la versió deﬁnitiva.

PREGUNTES DEL GIC
Defensa de l'Estatut
El GIC i ERC van presentar conjuntament una moció que
demanava ratiﬁcar el suport de l'Ajuntament a l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya aprovat pel Parlament, i adherir-se
a la campanya ciutadana sota el lema "Som una nació i tenim
el dret de decidir". La moció va ser rebutjada, ja que va tenir 4
vots favorables (GIC i ERC), una abstenció (CiU) i 6 vots en
contra (PSC i CiU). Alguns regidors socialistes i convergents
que havien votat mesos abans a favor del dret
d'autodeterminació ara han votat en contra del concepte de
nació aplicat a Catalunya. Per acabar-ho d’adobar, ara resulta
que l’Ajuntament s’ha adherit ﬁnalment a la campanya,
actuant en contra del seu propi vot i de l’acord del ple. Hi ha
regidors que encara no saben en quin país viuen ni què han
de votar.
Ple del 17 de març de 2006
Els veïns planten arbres i l'Ajuntament els talla
Fa poc, l'Ajuntament va tallar més de 80 arbres, concretament
catalpes, de l'avinguda del Centenari, amb l'excusa que eren
pròxims a la línia elèctrica aèria que passa per allà. Els resultats
ja es poden veure i es notaran aquest estiu, quan ningú no
s'hi voldrà passejar perquè no hi haurà cap ombra.
L'Ajuntament també ha descartat plantar-hi arbustos, perquè
creu que "el toc de colors ja el dóna la vegetació dels jardins
particulars". El GIC va proposar al ple replantar aquella zona,
d'acord amb l'informe tècnic del mateix Ajuntament, però la
proposta va ser rebutjada.
Collbató, portal del parc natural de Montserrat, no pot donar
preferència a les torres de llum per davant dels arbres, i menys
a la seva entrada per una de les principals avingudes. No és
qüestió de diners ni de seguretat, sinó del model de poble
que volem: ser al costat del patrimoni natural o al costat del
creixement desordenat i insostenible.

presentades al ple municipal

Ple del 25 de novembre de 2005
No tindrem policia local
El GIC va preguntar en quin estat es trobava el projecte de
creació del Cos de Policía Local que s’havia iniciat amb
l’anterior equip de govern. La regidora de Governació va
contestar que el pla de viabilitat elaborat per la Generalitat
era a punt d’arribar, i que quan es tingués s’informaria al ple,
que és qui ha d’aprovar les conclusions de l’informe deﬁnitiu. Sis mesos després, encara estem esperant el famós pla
de viabilitat, i a més hem vist com l’equip de govern no ha
destinat diners als pressupostos del 2006 per a la creació
d’aquest cos tan necessari.
Purgues politiques
També es va preguntar per quins motius l’equip de govern
havia exclòs determinades persones i entitats del Consell
Assessor de Patrimoni i del Consell de Cultura. Ni el regidor
de Sanitat (responsable del Consell de Patrimoni!) ni el
regidor de Cultura van poder donar respostes convincents i
es van limitar a negar l’evidència: les persones i associacions
critiques amb la gestió d’aquest Ajuntament no són
convidades a participar a cap reunió convocada per l’equip
de govern. Ni honestedat ni transparència ni participació.
Ple del 17 de febrer de 2006
Què passa amb les ﬁnances municipals?
El ple havia aprovat per unanimitat celebrar la tardor del
2005 un acte públic per informar els veïns de l'estat dels
comptes de l'Ajuntament i del pla per sanejar les ﬁnances.
Ara, l'equip de govern contesta que l'acte es farà, però no
saben quan. Creuen que aquest tema és avorrit i no
interessa als veïns.

Per què no s'han obtingut els ajuts de la Generalitat i la
Unió Europea que s'havien demanat per a la urbanització del Bosc del Misser?
El govern municipal anterior havia obtingut el compromís
ferm d'ajuts per fer l'aportació municipal de les obres.
L'alcaldessa actual diu que les gestions fetes per ella no han
donat cap resultat. No s'han reprès els contactes que
s'havien establert l'any passat.
En què es basa l'alcaldia per acusar de mentider el
portaveu del GIC?
En un ple anterior, l'alcaldessa havia acusat de mentider el
regidor portaveu del GIC. Ara reconeix que no té elements
objectius per sostenir aquesta acusació i es retracta, gest
que és acceptat pel grup municipal del GIC.
Ple del 17 de març de 2006
El parc infantil que no s’acaba mai
L’equip de govern no va saber què contestar a la pregunta
de quan s’acabaria l’adequació de la plaça entre els carrers
de Joan Vacarisses i de les Parellades, on hi ha un dels nous
parcs infantils. Tampoc no va saber dir quan es retirarien els
contenidors de la plaça, que són un perill per a la seguretat
dels nens que juguen al parc.
Subvencions perdudes
L’Ajuntament ha hagut de renunciar a una subvenció de la
Diputació de Barcelona per a activitats esportives perquè no
ha dut a terme l’actuació prevista en el termini assenyalat.
Aquest no és un eemple de bona gestió...

LÍNIA DIRECTA AMB ELS REGIDORS
Les entitats de Collbató i els ciutadans a títol
particular poden formular preguntes a l'equip de
govern municipal sobre la seva gestió i poden
presentar propostes perquè l'Ajuntament
assumeixi una actuació determinada. Per fer-ho,
només cal que us poseu en contacte amb
qualsevol dels nostres representants al consistori:
erogent@collbatogic.org
jestrade@collbatogic.org
jordiserra@collbatogic.org

JA TENIM OLI!

info
www.collbatogic.org

Una bona manera de contribuir al
sosteniment de les nostres activitats i,
alhora, defensar el patrimoni és
comprant oli natural verge d’oliva,
fet per la Cooperativa del Perelló.
(A Collbató, l’Ajuntament ha tancat
el molí d’oli.)
26,00 EUR la garrafa de 5 litres.
Encarregueu la vostra a:
info@collbatogic.org

L'alcaldessa prohibeix al GIC participar a la fira
d'entitats
Aclariments del GIC en relació amb unes
declaracions de l'alcaldessa

Cont.
5 litres

El GIC s'adhereix a la campanya "Som una nació
i tenim el dret de decidir"

ELABORAT I EMBOTELLAT
PER LA SOC. COOP. CAT. L.
“SANT ISIDRE”
EL PERELLÓ (Baix Ebre)
OLI D’OLIVA VERGE EXTRA (CE) - ESP 282 • R.S. Nº 16.04098/CAT. R.I.A.
43/40265

CONSUMIU-LO ABANS DE:
GENER DEL 2007 / Lot-1A

GRUP

GIC D'INDEPENDENTS
DE COLLBATó

El parc natural de Montserrat s'ampliarà en 200
Ha al terme municipal de Collbató

any 4 / maig 2006
C O N T R A I N F O R M A C I O

>> A.S. és un propietari de Collbató a qui l’Ajuntament
exigia prop de 1.000 euros per la llicència d’obres
d’adequació d’un edifici. Després de rebre
l’assessorament tècnic del GIC, va poder beneficiar-se
d’una bonificació del 80% en l’impost, ja que es tracta
d’un edifici d’especial interès històric. Un avenç.

C/ Amadeu Vives, 11
Tots els divendres de 7 a 9 del vespre.
Tel. 609 35 88 92 / 647 08 52 08

D E

>> A.T.C.T. és una entitat de Collbató que havia demanat
infructuosament a l’Ajuntament un local i que es veia
obligada a fer les seves activitats al carrer. Poc després
que el GIC presentés al ple una pregunta sobre aquest
tema, l’entitat va aconseguir la cessió d’un espai
municipal. Un avenç.

El GIC és obert a qualsevol consulta, proposta, queixa o
suggeriment dels veïns de Collbató. Per posar-vos en
contacte amb nosaltres, podeu venir al nostre local:

R E V I S T A

>> J.M.B. és un pagès de Collbató que l’any passat havia
demanat permís per posar una parada al mercat setmanal
i vendre els seus productes, però quatre mesos després
encara estava esperant resposta. Pocs dies després que el
GIC exposés el seu cas al ple municipal, li va arribar el
permís i ara els veïns del poble poden comprar productes
agrícoles locals. Un avenç.

GIC

l'Independent

TROBADES AMB ELS VEÏNS

PETITS GRANS AVENÇOS

GRUP
D'INDEPENDENTS
DE COLLBATó

www.collbatogic.org
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