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EL PERQUÈ DE TOT PLEGAT 
Serveixin aquestes línies de la versió lliure 
beguetana d’EL PERQUÈ DE TOT PLEGAT per   
manifestar l’opinió pròpia d’ERC-Begues i posar 
punt i final als rumors, valoracions ben i mal 
intencionades, comentaris, entre d’altres, que 
últimament han circulat amb relació al nostre 
partit. 

De la gent d’ERC-Begues es pot dir que a 
vegades fem bé les coses, que moltes vegades 
les podríem fer millor i que altres vegades també 
les fem malament, però el que no es podrà dir 
mai és que no hem estat honestos, coherents i 
responsables amb les nostres idees i els nostres 
principis. Aquesta afirmació tan rotunda l’avalen 
els següents PERQUÈS:

Honestos: 

PERQUÈ hem estat l’únic partit que mai ha 
flirtejat, ni ha intentat pactar amb el PP, ni per 
davant ni per darrere, mantenint-nos fidels al 
nostre ideari.

Coherents: 

PERQUÈ des d’un principi la nostra aposta 
va ser repetir l’anterior pacte municipal. Tot i 
que, inicialment, la força més votada ICV no va 
comptar amb nosaltres per res. Només ho varen 
fer quan les negociacions amb CIU s’havien 
trencat i, pràcticament, no hi havia solució. 

PERQUÈ vàrem intentar, donades les 
circumstàncies d’un acord impossible entre ICV 
i CIU, ajudar a conformar un govern estable 
format per CIU, GdB, TxB i ERC. 

Això no va ser possible, en aquell moment, 
per la negativa de TxB de signar un 
document programàtic que per nosaltres era 
imprescindible.

Responsables: 

PERQUÈ quan CIU, després de fer fora el PP, ens 
ha demanat de negociar, ho hem fet obertament, 
amb tota la secció local implicada, amb rigor i 
transparència, pensant en els interessos del 
poble i mantenint els nostres criteris (signatura 
del document programàtic). 

PERQUÈ quan hem decidit pactar, ho hem fet per 
responsabilitat, per intentar una governabilitat 
estable del poble i perquè s’han complert els 
nostres requisits.

I finalment, PERQUÈ, tot i que som molt 
conscients de la força que tenim, i que com a 
conseqüència d’això,  tot no serà com nosaltres 
voldríem, estem totalment segurs que el nostre 
regidor, en Jaume Olivella i Riba, serà capaç 
de defensar els nostres valors d’honestedat, de 
coherència, de responsabilitat. I i si així no pot 
ser, tal i com dèiem recentment, sabrem tornar a 
l’oposició, esperant temps millors.

D’esquerra a dreta: Jordi Solé, Jordi Montaña, Mònica Pujol, Jordi Valldereras, Josep Atsuara, Txell Llenas, Jaume Olivella, 
Jordi Reixach, Doris Roig, Joan Ramon Ivern i Francesc Sànchez.
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NOUS TEMPS

Volem deixar de mirar enrere, volem deixar-nos 
de retrets o d’allò de “i tu més” en què s’havia 
convertit darrerament la política municipal. 
Volem posar-nos a treballar per Begues. I per 
començar volem recuperar i millorar algunes 
actituds envers la comunicació i la transparència 
informativa que s’ajusten més al nostre tarannà 
i que ja havíem reclamat en els darrers escrits. 

RÀDIO BEGUES

En poc temps de vida, el projecte de Ràdio Begues 
ha demostrat la seva vàlua com a eina informativa. 
Volem apostar per una Ràdio Begues encara 
més independent i més rigorosa, on el repte 
de la transparència informativa i la pluralitat es 
mantingui sempre viu i permeti continuar el gran 
servei que actualment està fent a la ciutadania 
de Begues. Llarga vida a Ràdio Begues!

PLENS MUNICIPALS
Des d’ERC-Begues recuperar la periodicitat 
mensual dels plens municipals, cosa que facilita 
la possibilitat de donar comptes de la gestió del 
municipi, de recollir i debatre les propostes de 
l’oposició i de l’Equip de Govern i de donar una 
transparència informativa que ERC sempre ha 
reclamat. Així doncs volem millorar la gestió 
política municipal a través de l’aprovació d’un 
Reglament Orgànic Municipal (ROM) que reguli 
el règim organitzatiu i de funcionament de 
l’Ajuntament, els drets i deures dels membres 
del consistori, els drets d’informació i participació 
dels veïns i veïnes i les entitats del municipi.

ACCÉS A LA INFORMACIÓ MUNICIPAL 

També volem promoure un canvi que faciliti 
l’accés dels regidors i regidores de l’oposició 
a la informació sobre els temes del municipi 
que gestionen els diferents responsables de 
l’Administració. Sempre amb respecte a la 
corresponent confi dencialitat, el bon ús de la 
documentació, com així contempla la Llei de 
protecció de dades, i que garanteixi un bon 
funcionament de la tasca diària de la resta de 
treballadors, treballadores i càrrecs electes de 
l’Ajuntament. 

LA RESPONSABILITAT DE SER AL 
GOVERN MUNICIPAL
Entrar en picabaralles i debats estèrils no és el 
nostre fort i no ens interessa. És a dir, no ens 
agrada tenir com a objectiu omplir les xarxes 
socials (facebooks, twitters, blocs i webs) 
per fer veure que s’està treballant molt però 
sense aportar mai res positiu ni constructiu.

ERC-Begues ha entrat a formar part de l’Equip 
de Govern en coherència amb la nostra 
manera de fer i de pensar Begues i el país. 
Però també amb responsabilitat institucional. 

Des de l’inici de legislatura vam criticar la 
manera com el govern anterior va engendrar i 
adoptar l’arriscada proposta de rebaixar l’Impost 
de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). I per 
això, vam votar en contra de les Ordenances 
Fiscals 2012. Crèiem, i creiem, que un projecte 
d’aquest impacte sobre els nostres ingressos 
no es podia fer sense un estudi de viabilitat 
seriós, i així ho vam demanar. Ara ja estem 
en dansa i tant de bo que l’operació surti bé. 
Serem els primers en celebrar-ho. En cas 
contrari segur que sabrem reconduir la situació.

Pel que fa a la responsabilitat assumida quan 
vàrem acceptar formar part del nou Equip de 
Govern, ja sense el PP, té penyores que no ens 
agraden. És evident que hi són i s’han d’acceptar. 
De la mateixa manera, durant la legislatura 
anterior també van existir penyores que calia 
acceptar per tal de consensuar un govern 
estable en coalició; avui en dia, la força d’ERC 
també permet negociar però no imposar els 
posicionaments polítics en diverses qüestions. 
Aquesta és una condició implícita en un pacte de 
govern entre diversos partits polítics. Així doncs, 
una d’aquestes penyores que hem d’acceptar és 
la disminució d’ingressos municipals de l’IVTM, 
fruit de la decisió del govern anterior tal i com 
es descriu en el pressupost municipal de 2012.
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