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ABG demana l’expulsió del govern d’Altafulla de Fonxo (PAU)
per abús d’autoritat i atemptar contra la llibertat d’expressió
ABG d’Altafulla qualifica de greu atemptat a
la democràcia municipal la reacció violenta
del regidor d’hisenda
i membre de PAU per
haver arrencat reiteradament un panell informatiu inclòs en
la mostra que el Consell de Participació Ciutadana exposa des del passat
dissabte en el vestíbul de l’ajunta-

ment. El fet ja de per sí greu, és encara
més recriminable donat que el Consell
de Participació Ciutadana és presidit
per l’alcalde Josep Maria Gené que
havia autoritzat la cessió de l’espai per
l’exposició i a més el panell arrancat
contenia uns cartells explicatius amb
dades públiques municipals dels pressupostos de 2009. El regidor d’hisenda després d’arrancar els documents
va enganxar una carta amb el segell de

l’ajuntament assegurant que “per imperatiu legal” es veia obligat a retirar
els documents, exercint una censura i
un autoritarisme propi de règims gens
democràtics.
No és de rebut la resignació que
aquest regidor ens tingui acostumats a
les seves sortides de to i ofensa a totes
aquelles persones que gosen contradir
les seves opinions. Exemple d’això és
el to de menyspreu de les seves decla-

racions en les que diu que “els nens de
P-5 ho farien millor que els membres
del Consell de Participació”, un organisme plural, ciutadà i al marge de les
formacions polítiques.
ABG demana a l’alcalde d’Altafulla que
hauria d’apartar del seu equip de govern a qui trepitja en nom de l’ajuntament el dret constitucional a la llibertat
d’expressió i utilitza el seu càrrec per
difamar als ciutadans d’Altafulla.

L’alcalde Gené es reprovat a Madrid
per incomplir el pacte antitrasnfuguisme a Altafulla
El comitè d’experts
del pacte antitransfuguisme ha donat
la raó a ABG-EPM
en dictaminar que el
nou govern sorgit de
la moció de censura
va vulnerar el pacte
contra el transfuguisme per haver integrat una persona que s’havia convertit en
trànsfuga respecte al grup pel qual s’havia
presentat a les eleccions. El comitè ha deixat clar que si
bé el vot de

Francino no hagués estat decisiu en la
moció de censura i per tant no és el cas
clàssic del trànsfuga que amb el seu vot
canvia el govern, segueix sent trànsfuga
perquè manté un acta de regidor per a ús
personal que havia obtingut com ABG. I
el nou alcalde en integrar un trànsfuga al
nou govern i donar-li atribucions econòmiques i polítiques incomplia el pacte signat
per tots els partits.
És per aquest motiu que el Comitè d’experts ha dit que Francino no és “tècnicament” trànsfuga només en el cas de la
moció de censura ja que no la va votar

a favor però dona per fet que Alejandro
Francino Marcos és TRÀNSFUGA, en cas
contrari no s’hagués reprovat a Josep Maria Gené per haver incomplert el pacte antitransfuguisme.
Per tot això ABG-EPM d’Altafulla considera
que s’ha produït clarament una reprovació política a l’alcalde Gené. Així li demanem que sigui conseqüent amb aquest
dictamen i exclogui del seu govern i retiri
les atribucions econòmiques al trànsfuga
Alejandro Francino. Davant la negativa
dels trànsfugues de tornar les seves actes
al partit pel qual van ser elegits (com exi-

geix i condemna el PSC a Torredembarra,
la Pobla i Constantí) s’hauria de produir un
aïllament polític i evitar el benefici del seu
vot. Una condemna política que hauria de
fer reflexionar també al propi Francino per
tornar la seva acta a ABG i algun altre regidor com Fonxo Blanch que es dedica a repetir que no hi ha cap trànsfuga al govern,
però sembla que aquests dos “personatges” demostren que els importa ben poc
els dictàmens i les reprovacions mentre
puguin seguir governant a qualsevol preu,
sigui amb una moció de censura o amb
una usurpació de l’acta de regidor

Por una policía
de proximidad
La Policía Local de Altafulla y los Mossos de Escuadra han puesto
en marcha un dispositivo especial para la campaña de las fiestas
navideñas que se desarrollará en diferentes puntos del municipio.
El plan, que consiste en patrullar a pie en parejas mixtas -un agente
municipal y uno de los mossos- se fundamenta básicamente en la
colaboración mutua entre la Policía Local y los Mossos de Esquadra
como efectivos disuasorios y que la ciudadanía vea en los agentes
de policía una figura próxima y útil para su seguridad.
Una vez finalizada la Campaña de Navidad, la Policía Local y los
Mossos de Escuadra seguirán patrullando en parejas mixtas e
intensificaran su acción preventiva dando charlas en las escuelas y
otros equipamientos municipales.

Proper dissabte 10 de gener
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La revisión catastral sigue sin voluntad de acuerdo
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ABG facilitó el pasado día 12 el contacto de la Asociación en Defensa de los Afectados por la Revisión
Catastral de Altafulla con la Sindicatura de Greuges para que la máxima instancia de garantías de Cataluña conociera de primera mano el problema que se vive en Altafulla con la irregular aplicación de la
revisión catastral y su abusiva repercusión en el IBI de diversas zonas. El Síndic no tiene competencias de
un asunto que corresponde más al Defensor del Pueblo pero que parece que poco puede hacer. ABG, tal
como anunciamos, nos ponemos a disposición de la Asociación para intentar por la vía del dialogo buscar
soluciones que eviten la vía que cada vez toma más fuerza como es la contenciosa. Una opción casi inevitable después que ni el Catastro ni el equipo de gobierno del ayuntamiento estén dispuestos a encontrar
una salida al conflicto

Més de 780.000 euros per Altafulla. El pla d’ajut del Govern d’Espanya pels ajuntaments ha de ser una eina...

Que sigui per a tots
L

Mentre la web d’Altafulla Ràdio apunta que els diners
podrien anar al camp de gespa artificial de l’estadi Joan
Pijoan. L’alcalde parla del clavegueram de Els Munts i el
Barri Marítim, un hotel d’entitats al Comunidor i ampliar
el cementiri amb un columbari.

El Govern de l’Estat anant més enllà
de totes les atribucions estatutàries ha
decidit invertir 8.000 milions d’euros per
a finançar inversions en municipis de tota
Espanya. La mesura, de difícil aplicació
en tant poc temps i encara més difícil
per convertir-se en una mesura eficient,
intenta pal·liar el desequilibri històric que
la poca voluntat política dels successius
governs de l’Estat han tingut envers
els ajuntaments. La mesura estableix
una sèrie de condicions entre les que
destaquen que han de ser projectes no
pressupostats, que no superin els diners
destinats a cada població (uns 781.000
euros per a Altafulla) i creïn ocupació en
els aturats del poble.
El fet que una piscina coberta, en el seu
mòdul més econòmic, superi els 800.000
euros fa impossible que els diners vagin
destinats a aquesta instal·lació que
hagués fet possible donar un valor afegit al nostre poliesportiu que tal com
està concebut és una ruïna econòmica.
Davant d’aquest inconvenient Alternativa considera que les actuacions han
de tenir un caràcter estructural i que beneficiïn el màxim possible de gent de
la nostra població. És per això que un pla de remodelació urbana que arreglés

“Que pueblo tan tranquilo
y encantador, espero encontrar gente competente
en el consistorio”

“Hola soy ZP, traigo
este dinero para
solucionar prioridades”

J

ABG votarà a favor de tot allò que sigui realment prioritari i
considera que aquests diners es podrien destinar a un pla de
remodelació urbana de tota Altafulla -com farà Tarragonaque serveixi per arreglar els desperfectes de mobiliari urbà i
doni feina als aturats de la població.

tots aquells desperfectes que hi ha a la nostra
Vila i els defectes d’urbanització de la suma
de desgavells urbanístics, com enllumenat,
voreres, rajoles o vialitat no pensada per
a persones amb disminució i/o gent gran i
infants. També aquest tipus de actuació podria
donar feina a les persones aturades que per
la davallada del sector de la construcció i dels
serveis pogués reciclar-se durant uns mesos
fàcilment en aquestes tasques de millora
urbana.
Per contra les sensacions que rebem de les
veus oficials de l’ajuntament a través de la
seva ràdio apunten que la remodelació de
l’estadi de futbol per a passar a ser de gespa
artificial podria ser una de les prioritats.
També és cert que l’alcalde, en reunions
amb els nostres regidors, parla d’arranjar el
clavegueram dels Munts i el Barri Marítim, de
fer un hotel d’entitats al Comunidor i destinar
la resta per ampliar el cementiri amb un
columbari. Aquestes darreres actuacions (amb els dubtes
del cementiri) tindrien el nostre suport però encara no tenim la seguretat que
les ‘paranoies’ del regidor d’ Hisenda no siguin les que finalment s’imposin.
Perquè no hi hagi dubtes Alternativa donarà suport a totes aquelles actuacions
que signifiquin una millora pel conjunt d’Altafulla, siguin estructurals i donin
feina als nostres aturats.

“Primer construirem un
gran estadi cobert de
gespa artificial dissenyat
per en Norman Foster”

“I si queden calers
rebaixarem els ressalts de
Marques de Tamarit”

“ Cielo santo;
en manos de
quien està esto”

