
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benvolgut senyor, 
 
 
 
 
Li enviem aquest escrit en resposta al seu de data 7 de juny i registre d’entrada 7.890. 
 
En primer lloc, i en referència al que indica al darrer paràgraf del seu escrit, vist i 
examinat el cas, no tenim res addicional a fer constar en relació al prec substanciat al 
Ple Municipal de 31 de maig, ni tampoc ens sembla convenient retirar cap dels 
antecedents que allà es van exposar, cosa d’altra banda de difícil realització física, ja 
que el prec es va fer tal com es va fer, és cosa passada, i les actes de les sessions 
plenàries s’han d’ajustar al que es va dir i manifestar, i no es poden manipular amb 
posterioritat. D’altra banda, trobem fora de lloc l’amenaça implícita que ens adreça al 
mateix paràgraf, que considerem pròpia d’un tarannà que no compartim. Estem 
completament emparats per la llei per manifestar en seu consistorial qualsevol opinió 
sobre qualsevol comportament poc clar en relació a una despesa pública, exposar-ne les 
impressions, i demanar-ne explicacions. D’això se’n diu contrast d’opinions, i és la base 
de la democràcia. 
 
Precisament, a causa d’aquest tarannà que mostreu a l’escrit, considerem molt encertada 
la decisió de no fer públics els noms dels pagesos socis de la cooperativa que ens van 
informar sobre les pressumptes irregularitats en la distribució de les motes 
d’esparreguera, que són més d’un i més de dos. Irregularitats pressumptes que, d’altra 
banda, els llistats que aporta confirmen: ni tothom ha rebut per igual la mateixa 
quantitat de motes, ni tothom que les ha rebut participa a la Fira d’Espàrrecs. 
L’explicació que la distribució es fa d’acord amb la terra que cada pagès dedica al 
conreu de l’espàrrec no és plausible, ja que la casuística és exactament la inversa: és a 
partir del nombre de motes rebudes que uns pagesos poden plantar-ne més, i per tant 
destinar-hi més terra, tenir més oportunitat de guanys i més possibilitat de premis, i 
d’altres no en poden plantar tantes, i per tant es veuen obligats a destinar-hi menys terra, 
amb la consegüent reducció de les seves oportunitats. La comparació s’hauria de fer 
entre les motes demanades per cada pagès i les efectivament rebudes. 
 
Creiem que el seu escrit no aclareix l’opacitat del repartiment desigual de les motes, i 
trobem lamentable que, en tots els anys que es porta fent la distribució, no hagi estat fins 
ara que l’Ajuntament hagi demanat les llistes dels beneficiaris d’aquesta subvenció en 
espècie; no deixa de ser una mostra més del descontrol municipal de la despesa que ens 



ha portat fins a l’actual situació de crisi, i opinem que aquesta no és la manera correcta 
de gestionar els cabals públics. Per tant, des del nostre punt de vista, les informacions 
que vam rebre d’alguns pagesos mantenen la seva plena credibilitat, i la informació que 
aporteu no ens fa modificar la nostra opinió. 
 
Finalment, i pel que respecta a la pregunta de per què no ens hem adreçat directament a 
l’entitat que presideix per esbrinar el que està passant, la resposta és òbvia per a 
qualsevol que conegui els principis bàsics que regeixen els ajuntaments democràtics, 
que potser a causa del seu passat no coneix del tot, malgrat haver estat regidor en altres 
èpoques d’aquest consistori: els grups municipals no tenen existència fora de la 
corporació municipal. Un grup municipal no és ningú per adreçar-se a una entitat amb 
l’objectiu de fiscalitzar l’ús dels diners públics. Els grups municipals només són i 
existeixen dins del plenari municipal, i en el cas dels grups d’oposició, tenen per missió 
institucional fiscalitzar i controlar l’actuació del govern. Per tant, les actuacions dels 
grups municipals, que se substancien als plenaris, se circumscriuen obligatòriament a 
l’Ajuntament, que és qui ha de donar les explicacions i ha de respondre a les preguntes 
formulades. En tot cas, si el govern aprecia irregularitats d’alguna entitat a qui 
subvenciona, és ell qui, a través del procediment que cregui convenient, ha de realitzar 
les actuacions que siguin del cas. En aquest cas, el govern ha cregut convenient 
demanar, per primer cop a la història, la llista de beneficiaris d’aquesta subvenció, i ens 
alegrem que aquest avenç en la transparència en la gestió dels cabals públics s’hagi 
produït arran de la nostra intervenció. 
 
Acabem valorant la tasca realitzada per l’entitat que presideix, que reconeixem i 
apreciem, però fent-li de nou avinent, també, que hi ha socis de l’entitat que estan 
descontents en la forma en què es prenen algunes decisions, que relacionen amb 
l’actitud d’oposició o adhesió que mantenen envers la direcció que vostè encapçala. Si 
realment es volgués resoldre la problemàtica existent, us suggerim que us esforceu en 
canviar les actituds que motiven aquesta percepció, més que prendre com a objectiu la 
nostra actuació, ja que, al capdavall, ens hem limitat a traslladar el malestar preexistent 
a les institucions públiques que financen part de les activitats de la cooperativa. 
 
Salutacions cordials. 
 
 
Gavà, 21 de juny de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite      Jordi Calatayud i Sanchís 
Grup Municipal d’ERC-EV-IxG 
 


