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Us convidem a celebrar els 30 anys
d’ajuntaments democràtics amb motiu de l’homenatge a l’Amparo Araque, primera regidora d’una coalició
d’esquerres, a les primeres eleccions
municipals, 1979), i a totes les dones que han fet política municipal a Altafulla. Dissabte dia 19 de desembre, a les 19 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Us hi esperem!!

Revisión del catastro:
Se inicia una nueva etapa

La falta de voluntad del gobierno de Altafulla (PSC-PP-CIU-IDEALPAU+tránsfuga) ha impedido mitigar el incremento del tipo de
gravamen que regula el IBI con una rebaja del porcentaje que le
corresponde decidir al ayuntamiento de Altafulla y que los grupos
de la oposición establecieron en una reducción del 0,90 al 0,80.
Esta rebaja del tipo de gravamen que el gobierno Gené no ha
aceptado representaba un aumento de la recaudación de 175.247
euros respecto a lo recaudado el 2009 (un incremento del 6,5%
cuando el IPC final del 2009 dificilmente superará el 1%).
No han querido. Según ellos/a porque la situación económica
del ayuntamiento no lo permitía, que este año finaliza el plan de
saneamiento municipal (herencia negativa del concejal Gené cuando
encabezaba el área de hacienda bajo el mandato de Manel Ramon)
y que el 2011 (año de elecciones) si podrán. ¡Qué casualidad! ¿No
sería más lógico continuar un año más de contención presupuestaria
que esperar al 2011 para poder mostrar músculo electoral?
Ya no es tiempo de lamentaciones: la reducción tendrá que esperar
un año más.
¿Ahora qué? Es la pregunta que se hace la ciudadanía ‘rebotada’ por
la sordera municipal. Desde la modestia, que como fuerza política
nos corresponde (aunque seamos la más votada), propondremos
al resto de grupos de la oposición y a las organizaciones vecinales
que es hora de ‘forzar’ la unidad para que con una sola voz TODOS/
AS nos presentemos ante la delegación de Hacienda y de la
Gerencia Catastral de Tarragona, para que ésta acceda ha realizar
un nuevo estudio de valores (esta vez con la participación de la
ciudadanía).
¿Pero si el gobierno de la sopa de letras, por medio del sr. que se
reclamó representante de la zona marítima (por cierto una de
las más castigadas por el IBI) dice que la gente firmó engañada?
¿Cómo ahora aceptaran ir juntos ante el catastro?
Alternativa Altafulla -si en estos próximos meses el gobierno
municipal no accede a encabezar la petición de una revisión
catastral- propondrá una consulta popular en el mes de agosto para
que la autoridad moral de los votos implique a todos a forzar una
revisión inaplazable.

Mesures de transparència en
l’urbanisme i els comptes dels ens locals

El Govern de la Generalitat ha impulsat un conjunt de mesures per
donar més transparència als processos urbanístics i als comptes
municipals.
Els objectius de les mesures són:
-Urbanisme: les mesures en aquest àmbit tenen com a objectiu
fer més transparents els processos de requalificació de terrenys i
que els ajuntaments es beneficiïn de les plusvàlues generades en la
requalificació de terrenys. Des de que el govern de la sopa de lletres està
al front del municipi ja ha fet dues modificacions del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM), una al camí de la Nou i l’altre a Marquès
de Tamarit.
– Finances locals: L’objectiu és donar més transparència als comptes
municipals i ampliar el marge d’actuació de la Sindicatura de
Comptes.
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Gaianades
La figura del Síndic
ha de ser de consens

Sembla que el govern municipal no entén la necessitat de comptar amb un Síndic de Greuges o Defensor de la Ciutadania que sigui de consens de tots els
grups. O potser sí que ho sap i el que vol és que no
hi hagi Síndic o que aquest sigui discutit. Així és al
menys la impressió que ha ocasionat en el darrer
ple el fet que cap de les dues candidates a Sindica de
Greuges no hagi obtingut les tres cinquenes parts
dels vots en primera votació ni la majoria absoluta
en segona. I crida més l’atenció després que en les
entrevistes a les dues dones es produís un consens
per elegir una persona capacitada, no significada
políticament de manera explicita amb cap grup i
disposada a recuperar un paper de Defensora i mediadora davant l’administració municipal que es
troba vacant des de fa més d’un any i mig. El consens s’havia produït en una reunió en la que només
faltava l’alcalde. En canvi en el ple quasi tot l’equip
de govern va trencar el consens o va votar en blanc.
De fet, Gené no ha tingut encara cap mediador entre
els administrats i l’administració des de la formació
de l’actual govern.
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Pressupostos, novament
sense participació

El regidor que tant estima la participació, just un
any després de demostrar amb les seves mans el
que en pensa de les exposicions que pretenien interpretar els números municipals, ha exposat a
l’oposició els eixos de les partides municipals per
al 2010. En els darrers anys els pressupostos, un
dels debats més importants de l’activitat municipal,
s’analitzaven amb temps suficient i s’aprovaven a
finals de novembre. Aquesta vegada s’ha convocat
un plenari extraordinari per aprovar les partides i
entre la presentació de les partides a l’oposició i el
plenari no ha passat més enllà d’una setmana, quan
era costum de tots els governs deixar un marge de
tres setmanes per analitzar, debatre i consultar els
números amb tothom. Finalment hauran estat 8
dies entre la presentació i el debat en ple. Poc marge
per unes partides en temps de crisi econòmica que
haurien de tenir mesures de racionalització, estalvi,
contenció i aposta per serveis socials i d’ocupació. I
menys marge si volem que la ciutadania conegui i
pugui opinar sobre els números i previsions del govern pel 2010. Però estar clar que per la major part
del govern, la participació de la gent s’ha de limitar
només a un dia cada quatre anys.

Els senadors d´EUiA i ICV arriben a un
principi d´acord amb el PSOE per retirar
el veto als pressupostos al Senat a canvi de:
Que les famílies monoparentals amb 2 fills i aquelles,
també amb 2 fills, en què un cònjuge pateixi discapacitat, tinguin tots els drets igual que qualsevol
família. Que el Govern es compromet a reformar la
llei d´envasos, residus i embalatges al llarg de 2010.
Que s´accepten tres esmenes ambientals presentades per la coalició, les referents a incorporar l´eix
ferroviari al corredor mediterrani, la incorporació
d´una partida per a fomentar l´agricultura ecològica i la recuperació de la partida per una campanya
de sensibilització contra la contaminació ambiental.
Els senadors han demanat que es prioritzi les Terres de
l´Ebre, que pateixen especialment la crisi. En concret, ICV-EUiA aposta per la recuperació de platges i zones
naturals de les costes de l´Ebre, i per incrementar les partides
destinades a eliminar la contaminació del pantà de Flix
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Els semàfors d’Altafulla
El club Atletes d’Altafulla
continua en ratxa:
32 participants
a la mitja de Tarragona.
2ª Classificada absoluta,
2ª per equips en femenines
4 participants a la Jean Bouin
4 a la Marató de Donosti.
Claude García 2h.59’ 19”

...i Marta Camps guanya a
La Riera de Gaià
correu@alt.cat
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A petició d’Alternativa Altafulla i per suposada irregularitat administrativa

La Fiscalia investiga el
poliesportiu d’Altafulla
Desprès d’escoltar totes les declaracions i analitzar la documentació que hem tingut accés, Alternativa Altafulla, ha decidit posar en
coneixement de a la Fiscalia de Tarragona la contractació administrativa i la gestió del poliesportiu per si creu que constitueix algun
tipus de delicte.

La Fiscalia ja ha admès a tràmit la denúncia amb el número de diligència 171/09 i ja ho ha remés a la fiscalia
del Vendrell. El fiscal es dona ara un termini d’uns mesos
per verificar, ampliar i, finalment, determinar si les suposades irregularitats administratives suposen una
imputació judicial de delicte o no contra l’ajuntament
d’Altafulla.

Recordem que el poliesportiu ja va néixer amb una forta polèmica
pel despropòsit, al nostre entendre, de la inversió que tot i el seu
elevat preu no contemplava allò que li donava valor afegit i que la
ciutadania va reclamar amb insistència, una piscina coberta.

El poliesportiu es va projectar com un preciós envoltori d’una pista de futbol sala, amb un pressupost de
2 milions 136 mil euros i que va terminar costant

3 milions 300 mil euros quasi un 55% de desviació en
el preu final.

La desviació i l’estat deficient d’alguns elements, no és el motiu de
la denúncia. Sempre pot la Fiscalia decidir ampliar la investigació
però la causa es centrarà inicialment en la POSSIBLE irregularitat en la contractació administrativa de la gestió del poliesportiu i
els comptes poc clars.
Va ser el propi alcalde d’Altafulla Josep Mª Gené del govern (PSCCiU-PP-IDEAL-PAU i el trànsfuga) el que en seu plenària va reconèixer que la mesa de contractació “era una opereta’’ i que
el poliesportiu s’estava gestionant per l’empresa escollida (altres
3 van quedar fora) però sense signar cap conveni i incomplint les
clàusules de la contractació.
Hem de ser prudents i esperar el resultat dels treballs de la Fiscalia abans de poder afirmar si hi ha delicte, malversació o tracte de
favor.
AA com organització política, a l’igual que la resta de la ciutadania,
està obligada ètica i legalment ha denunciar allò que consideri que
pot transgredir la llei. Si miréssim cap un altre costat passaríem a
ser còmplices del que al nostre entendre és com a mínim una irregularitat administrativa i política.

El 9 de novembre de 2008 s’inaugura
oficialment la instal·lació esportiva, després de més de 4 anys d’haver-se iniciat
el procés per la construcció i que ha superat els 3 milions 300 mil euros quan inicialment s’havia previst 2 milions 136
mil euros. Amb data 13 de maig de 2008
la mesa de contractació proposa la gestió
a una empresa acompanyant un informe
desfavorable per part de l’Interventor
Municipal que desaconsella el contracte
per la manca de consignació

L’alcalde d’Altafulla signa amb data 12
de setembre de 2008 un contracte de
prestació de serveis pel desenvolupament de les tasques de consergeria, recepció, neteja, manteniment i control
del Pavelló per una durada de 4 mesos i
un import de 10 mil euros.
Al ple ordinari del 30 d’octubre de 2009
l’alcalde, Josep Maria Gené, reconeix
que s’està gestionant el pavelló poliesportiu sense cap tipus de contracte...

...però que s’està pagant els 25 mil euros
anuals que s’estipulaven en el contracte
no signat, que no hi ha cap control sobre
la compra dels aparells del gimnàs i
que l’empresa adjudicatària no s’ha fet
càrrec del manteniment i neteja del camp
de Futbol incomplint el que constava.
El Sr. Alcalde manifesta que la anterior
regidora d’esports va dimitir i en
conseqüència assumeix que ell és l’únic
responsable de que no s’hagi signat el
corresponent conveni

