
BON DIA,
VOLDRIA UNA
INFORMACIÓ 

DE...

EH, SI,
SI QUE LA

VULL...
PERÒ ÉS 

QUE ME L’HA 
DE DONAR...

LA LLEI
L’OBLIGA

...

SI VOL 
QUE LA LLEI

M’OBLIGUI, POT 
DEMANAR-HO A 

UN JUTJAT.

NO.
NO.

JA,
PERÒ NO
LI DONO.

TRANSPARENCIA I JUSTICIA

La cita no és perquè ens acusin de pedants (que su-
posem no ens escaparem) sinó per posar en evidèn-
cia que, per desgràcia, no vivim res de nou. Tirem 
una mica més de diccionari:

Política:
1. Ciència que tracta del govern i la organització de les societats 
humanes, especialment dels estats.

2. Activitat dels que governen o aspiren a governar els assump-
tes que afecten a la societat d’un país.

3. (la que més ens agrada) La política és una activitat orientada 
en forma ideològica a la presa de decisions d’un grup per tal 
d’assolir certs objectius. També es pot definir com una manera 
d’exercir el poder amb la intenció de resoldre o minimitzar el 
xoc entre els interessos enfrontats que es produeixen dins d’una 
societat.

No creiem que ningú pugui negar que els últims vuit 
anys han estat un desastre a nivell de CONVIVÈN-
CIA, amb un consistori que s’ha obcecat sense sen-
tit en enfrontar-se als ciutadans del poble als que 

Els ciutadans no ens mereixem un
consistori opac en el seu funcionament 
i obertament hostil en el tracte humà.

“Senyors “polítics”, què ha de saber una persona 
qualsevol per governar? Segons vostès tan sols neces-
sita un aprenentatge de la oratòria amb l’objectiu de 
persuadir a la plebs mitjançant la paraula, encara 
que no es digui la veritat ja que la veritat és relativa.

Però arribar a ser governant requereix una educació 
impartida des del naixement i que té com a finalitat 
governar amb justícia i sense interessos personals. 
(.......) Per governar amb justícia, el governant ha de 
conèixer el significat d’aquesta paraula, i en el cas de 
conèixer-la actuarà justament, perquè una persona 
que coneix la justícia necessàriament ha de governar 
justament.
(.......)

Porto tota la meva vida convivint amb els enfronta-
ments i les lluites per prendre el poder, he vist passar 
governants infames que van condemnar a mort a 
persones innocents. Totes aquestes coses he vist i 
totes tenen el mateix objectiu, el benefici personal en 
detriment del poble, per això he intentat formular un 
govern que posi remei a tot aquest caos.

Espero que reflexionin sobre això.

Carta de Plató a els Sofistes.



es suposa que ha de servir, des de l’oposició política 
(legítims representants d’una bona part dels ciuta-
dans), l’Ampa de l’escola o amb associacions de 
veïns.

Males maneres, conductes desafiants, tràmits inter-
minables i incompliments sistemàtics de les seves 
obligacions democràtiques que han esdevingut en 
una innecessària judicialització de la seva gestió 
de govern, accions que no sols enterboleixen les re-
lacions entre els ciutadans, sinó que es tradueixen 
en despeses absurdes (la partida destinada a la de-
fensa jurídica ha pujat a més de cinquanta mil euros, 
mentre que, per exemple, es posposen eternament 
les inversións a l’escola).

La obstinada negativa a dialogar amb entitats i ciu-
tadans ha portat a l’absurda situació de que qual-
sevol necessitat dels ciutadans s’ha de resoldre en 
els jutjats o a la Sindicatura de Greuges. Per això 
necessitem un ajuntament?

L’ajuntament que gestiona els nostres impostos i 
serveis no pot ser opaca en el seu funcionament i 
obertament hostil en el seu tracte personal.

Si es tracta de resoldre els interessos enfrontats, i els 
interessos de la gent no es tenen en compte,  a quins 
interessos ha estat servint el consistori els últims 
vuit anys?

TOTA LA SEVA 
ACTIVITAT HA DE 

SER TRANSPARENT
I CLARA ENVERS 

AQUESTS 
CIUTADANS.

L’AJUNTAMENT 
GESTIONA ELS 

INTERESSOS I ELS 
IMPOSTOS DELS 

CIUTADANS.

L'AJUNTAMENT 
VA GASTAR L'ANY 

PASSAT MES DE 50.000 
EUROS EN DEFENSAR-SE 
DE PLETS INTERPOSATS 

PELS CIUTADANS 
DEL POBLE.

LES ACTIVITATS DE
L’AJUNTAMENT NO PODEN
SER “SECRET D’ESTAT”.

TAMPOC POT SER QUE NO ES
VULGUI DONAR CAP EXPLICA-

CIÓ I QUE LES RELACIONS 
AMB EL CONSISTORI NOMÉS

HAGIN DE SER PER VIA
JUDICIAL...

IGUAL D'AQUÍ 
VE EL GUST PER 
GASTAR CALERS 
EN ADVOCATS...

DESPESSES JURÍDIQUES ANY 2014

EUROS
53.600ANY 2013

EUROS
55.000

ANY 2012

EUROS
33.000

ANY 2011

EUROS
35.000ANY 2010

EUROS
43.000

ANY 2009

EUROS
27.757

PORTA UNA 
DINÀMICA CLARA 
DE JUDICIALITZAR 
LA SEVA GESTIÓ I 
LES REL·LACIONS

AMB ELS 
CIUTADANS.

SI L’AMPA DE
L’ESCOLA VOL UN

VIAL PER ACCEDIR-HI
DESDE EL POBLE?

DENUNCIA AL SINDIC
DE GREUGES.

QUE ELS 
VEÏNS DEL BADÓ 

TENEN UN PROBLE-
MA DE SOROLLS?

DENUNCIA AL 
SINDIC DE 
GREUGES.

NOSALTRES
PENSEM QUE

NO...

POT UN 
AJUNTAMENT

NEGAR-SE A TRACTAR
AMB ELS SEUS
CIUTADANS...?

Una gestió municipal PROPERA, que faciliti al màxim la realit-
zació de tràmits administratius.

Una gestió TRANSPARENT, on la informació sobre el dia a dia 
municipal es trobi a disposició dels ciutadans (actes plens i Jun-
tes de Govern, balanç anual de la gestió municipal)

Una gestió RESPONSABLE que aprofiti al màxim els recursos 
disponibles i s’asseguri de que repercuteixi  sempre en benefici 
de la ciutadania, millorant en el que sigui possible els serveis 
que s’ofereixen

Un consistori ACCESSIBLE, que fomenti la PARTICIPACIÓ dels 
ciutadans en la construcció del dia a dia del poble.  A través dels 
Plens, reunions regulars amb associacions de veïns, associacions 
culturals, comerciants, Ampa i direcció i professorat de l’escola i 
de la Llar d’Infants.  I per suposat obrint nous canals de comuni-
cació, que ja hem posat en funcionament  www.08189.cat 

Volem que la ciutadania tingui VEU I VOT en tot moment, i 
no solament cada quatre anys en tots aquells assumptes que 
l’afectin (Pressupostos, les Ordenances Municipals, activitats 
culturals...)

En definitiva, un consistori amb VOLUNTAT DE SERVEI. Aquest 
va ser el primer compromís dels ISQS i ho seguirà sent.

QUÈ OFERIM 
ELS ISQS?


