Quan toca “felicitem”
Quan toca “ens queixem”
El Ple municipal de data 13 de desembre de 2013 va acordar per unanimitat:
GRAVAR, A PARTIR DEL PROPER PLE ORDINARI, LES SESSIONS PLENÀRIES
I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
PUBLICAR AQUESTES GRAVACIONS EN EL TERMINI DE 15 DIES A LA PÀGINA
WEB MUNICIPAL.
El Butlletí Municipal de juny passat, la regidora Sra. NÚRIA SERRA va lloar la “transparència
municipal” ignorant, segons tots els indicis, que l’acord encara no s’havia complert com es
va posar de relleu en el Full Informatiu dels Independents per SQS-PM de data 1 juliol 2014.
Els efectes d’aquesta controvèrsia han resultat miraculosament laxants:
1. El 7 de juliol de 2014, la última acta de ple municipal penjada a la web era la de 30 de
novembre de 2012 més quatre gravacions de plens municipals celebrats de març a
maig de 2014 (DOCUMENT nº 1 que s’adjunta).
2. El 8 de juliol han aparegut a la web municipal, per primera vegada, i amb un
injustificable retard de 16 mesos, les actes dels plens municipals celebrats l’any 2013
(DOCUMENT nº 2).
3. Ara, ISQS-PM han rebut de cop vuit actes de junta de govern celebrades entre 16
d’abril i el 7 de juliol de 2014.

Ara toca felicitar i agrair de forma efusiva i expressa, a la regidora Sra. NÚRIA SERRA.
El seu escrit en el Butlletí Municipal ha provocat un positiu “efecte dominó”: Ha tret el
tap que obstruïa l’aparell digestiu municipal (problema que fa set anys que dura).
Esperem que, a partir d’ara, la informació municipal sigui, com ha de ser, fluida i veraç.

Ara toca queixar-se:

L’acord del ple municipal de 13-12-13 s’ha de complir en la seva
totalitat i amb puntualitat. No s’està fent. Fer-ho complir és obligació i responsabilitat de
l’alcalde. No s’ha d’escoltar a aquell (o aquells) que l’hi aconsellin el contrari.
La publicació de les actes de les juntes de govern fou interrompuda des de gener 2013 amb
una excusa absurda i improcedent (DOCUMENT nº 3). És hora de posar fi a aquesta situació.

DOCUMENT Nº 1 (com estava la web de l’ajuntament el 7/7/2014)

DOCUMENT Nº 2 (com estava la web de l’ajuntament el 8/7/2014)

DOCUMENT Nº 3 (com està la web de l’ajuntament avui 16/7/2014)

Els dubtes sempre són els mateixos:
Per què l’equip de govern (o una part d’ell) s’entesta en governar amb la mentida i
la manca d’informació?
Per què no es compleixen els acords del Ple del 13 de desembre de 2013?
Sant Quirze Safaja a 16 de juliol del 2014

