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Carta oberta a l’alcalde de Bigues i Riells del Fai 
 
Fa unes setmanes vam penjar una pancarta que posava “Alcalde: Ajuntament nou? Ara 
no toca.. Ara toca les persones”  i com que l’Ajuntament l’ha retirat, volem explicar a 
tothom que ens vulgui escoltar, el missatge que volíem donar amb aquesta pancarta. 
 
Construir aquest nou edifici significa hipotecar el futur amb una inversió total aproximada 
de 3.600.000 € que implica més d’un mandat. Vostè ens ha dit que la meitat d’aquesta 
inversió la finançarà la Generalitat però... quan? com?... Actualment,  l’objectiu del Govern 
de la Generalitat és salvar l’estat del benestar i per això, entre d’altres coses, s’està venent 
el patrimoni. Alcalde, creu que la Generalitat tindrà aquests diners per construir un nou 
edifici municipal a Bigues i Riells del Fai? Seria tot plegat ben contradictori, no? 
 
Que siguem d’esquerres, no vol dir que renunciem al desenvolupament urbanístic del 
municipi ni a que l’Ajuntament tingui unes noves dependències. Tanmateix discrepem del 
moment en el qual es vol fer aquesta gran inversió. 
 
L’Ajuntament de Bigues i Riells té superàvit i això vol dir que ha recaptat més diners dels 
que ha gastat i llavors té diners per poder invertir. Però, ara bé, que l’Ajuntament tingui 
superàvit no vol dir, evidentment, que els ciutadans de Bigues i Riells també en tinguin, de 
superàvit. Des de fa uns anys tenim una greu crisi econòmica i cada família, cada empresa 
i cada administració la pateix en diferent grau i, menys uns quants privilegiats, la resta ho 
està passant molt malament. 
 
En moments com l’actual s’agraeixen gestos de complicitat. Quins? Per exemple, 
disminuint la pressió fiscal sobre els habitants de Bigues i Riells del Fai. 
Alguns municipis, sense superàvit, ja ho han fet. Per què no ho podem fer nosaltres?  
Si aquesta opció no fos possible, segurament es podrien implementar altres polítiques 
socials que beneficiessin les persones que més ho necessiten. 
 
Alcalde,  la construcció d’aquest nou edifici no és en el seu programa electoral. Posi-ho en 
el proper i entre tots decidirem, democràticament, si cal o no fer-ho. Decisions tan 
importants pel municipi haurien de ser preses amb  el màxim consens. 
 
No és millor passar a la història com l’alcalde que ha rebaixat la pressió fiscal, en un 
moment com l’actual, més que per haver construït un nou edifici per l’Ajuntament en una 
època de greu crisi econòmica?  
 
Alcalde tots recordem la situació que ens va deixar l’anterior govern de CIU, amb un 
ajuntament endeutat i intervingut, un POUM desmesurat i amb problemes en totes les 
urbanitzacions. 
 
La construcció d’un nou ajuntament és un tema d’interès, i per tant és l’hora de les 
polítiques participatives de veritat i per aquest motiu esperem la seva resposta per obrir un 
debat democràtic, sense haver de guanyar votacions als Plens Municipals incorporant 
regidors trànsfugues al seu equip de govern, per cert, per 30.000€ fins a les properes 
eleccions  
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