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Un pacte que nosaltres
no hem abandonat
Fets
El dimarts 4 de juliol de 2017, l’alcalde de Castellbisbal va retirar
totes les competències que tenia delegades en el primer tinent
d’alcalde, Sr. Toni Pons (ERC), en
les matèries de Transparència,
Ocupació, Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme, donades les
irregularitats detectades en la
seva gestió municipal.
No ha estat un fet aïllat el que
ha provocat aquest cessament:
hem assistit a altres decisions unilaterals per part del Sr. Toni Pons,
que han dificultat greument el treball en equip, tant amb els socis
de govern com dins del seu propi
equip. Detallem alguns fets que ja
s’havien produït abans de prendre
aquesta difícil decisió:

1. Des d’un primer moment es va
fer palesa la dificultat de negociar un pacte entre ambdós
partits per poder desenvolupar
els programes de govern. Les
contínues reunions i converses
mantingudes, sempre han estat marcades per uns posicionaments molt rígids, sovint intransigents, per part del Sr. Toni
Pons, amb els que dificultaven
la presa de decisions en equip.
2. El Sr. Toni Pons ha actuat moltes vegades de forma unilateral, prenent decisions que sabia
que la resta de l’equip no compartia, com ordenar la retirada
de les pancartes de la plataforma del CAP o portar a Castellbisbal un campionat regional i
estatal de culturisme rebutjat
per la Regidoria d’Esports i al
qual pensava aportar 15.000 €
del pressupost municipal.

3. El Sr. Toni Pons ha presentat
comportaments més propis
d’un regidor de l’oposició, que
no pas d’un que forma part del
mateix equip de govern, com
per exemple el fet de plantar els
regidors d’AC, al seure amb el
públic durant una reunió feta a
la urbanització de Costablanca,
com a protesta per l’ús exclusiu
del castellà per part de l’alcalde
a l’hora de comunicar als veïns
el cobrament de la darrera quota de les obres d’urbanització,
el passat mes de gener.
4. El Sr. Toni Pons va negociar personalment un contracte que ha
esdevingut ple d’irregularitats i
que ha acabat provocant el seu
cessament: el contracte amb
l’empresa PomaGroga, del qual
exposem més detalls en aquest
informatiu.

5. El més important i greu de tot
és que els seus fets han comportat la pèrdua de la confiança del nostre grup cap a ell. El
Sr. Toni Pons, sabent que prenia
una decisió que podia estar al
límit de la legalitat i de l’ètica i
que podria comportar conseqüències greus per a la resta del
govern, no percep la necessitat
de compartir aquesta amenaça
amb l’Equip de Govern, ni tan
sols amb els seus propis companys de partit. Quan des del
govern se l’intenta fer reflexionar sobre aquest aspecte, respon tranquil·lament que: “Per
governar, cal estar al límit de
l’ètica i la legalitat. Ho tornaria
a fer”.
La transcendència d’aquesta
darrera actuació unilateral n’ha
precipitat el cessament, ja que AC
considera que el Sr. Toni Pons ha
anat més enllà del que pot ser admissible o tolerable en la gestió del
nostre municipi.

Posicionament
Durant aquests dos anys de govern en coalició, a part de les reunions de treball entre regidors, hem
dut a terme diverses reunions entre
militants dels dos grups per intentar pal·liar situacions de conflicte,
intentant consensuar decisions i
millorar les relacions personals,
tot això amb bona predisposició
per part dels membres dels dos
partits. De fet, en l’àmbit personal,
hi ha hagut molt bona entesa entre
regidors dels dos grups.
Malgrat aquest cessament, en
cap moment Alternativa per Castellbisbal ha plantejat el trencament del pacte de govern amb
ERC, al contrari, sempre hem pensat que aquest era un bon pacte
per al nostre municipi i per garantir un govern estable. Els regidors
d’ERC han fet una tasca important
en el sí del govern municipal durant aquests dos anys i, malgrat les
diferències o les discrepàncies que
hi hagin pogut sorgir, en tot moment hem estat capaços d’arribar
al consens necessari per acabar
prenent una decisió que garantís
una millora per a la ciutadania.
Una coalició entre partits és alguna cosa més que decidir qui ocuparà l’Alcaldia. Un pacte de govern
també estableix, implícitament, la
necessitat de col·laborar i de treballar mútuament per generar un
entorn de confiança, per construir
complicitats i per aconseguir que
un equip de persones, malgrat pertànyer a grups polítics diferents,
acabarà remant en la mateixa direcció per aconseguir un objectiu
comú, en el nostre cas, la millora
del nostre poble i de la qualitat de
vida de la ciutadania. Malauradament, quan una persona s’obstina a remar sola i ho fa en direcció
contrària a la resta de l’equip, -fins
i tot, dels seus propis companys
de partit- s’està destruint aquest
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consens i la possibilitat de generar
un entorn de confiança. Aquí és on
ens ha portat l’actitud i la forma de
fer del Sr. Toni Pons.
Precisament perquè ha estat
una actitud personal i unes decisions unilaterals del Sr. Toni Pons,
des d’AC sempre hem manifestat el nostre compromís amb el
compliment del pacte de govern i
hem garantit que, tal i com estava
previst, el febrer de 2018 cediríem l’Alcaldia a ERC, si bé hauria
de ser en la nova persona que ells
proposessin, donat que el seu actual cap de llista és qui ha trencat
els principis de lleialtat, consens,
ètica personal, transparència,
treball en equip i confiança mútua
que han de regir les relacions entre els dos grups polítics que formen el Govern municipal.
L’actitud que calia esperar per
part del Sr. Toni Pons, responsable
i generosa cap al seu partit, hauria estat que fes un pas al costat,
ja que l’entrada d’un nou regidor
d’ERC permetria seguir treballant, i
millorar el diàleg i la coresponsabilitat que tenim davant la població.
El resultat, però, ha estat ben diferent: els altres dos regidors d’ERC,
la Isabel Méndez i el Sergi Bonilla
que sempre, malgrat les nostres
diferències, han fet equip amb els
regidors d’AC, han renunciat a les
seves competències. El partit és el
que mana i malgrat la il·lusió amb
què treballaven, la dedicació i una
altra manera de fer, ben diferent a
la del seu cap de llista, van comunicar a l’alcalde, visiblement afectats per aquesta decisió, que havien de passar a l’oposició.
Alternativa vol agrair la feina feta
pels regidors que ara pleguen. Creiem que han fet una molt bona tasca des de les seves regidories, amb
una actitud de col·laboració, responsabilitat i molta feina per tirar
endavant projectes i il·lusions afavorint sempre el treball en equip.

Ens sap molt de greu que abandonin el vaixell perquè creiem que
això és contradictori amb el principi de “radicalitat democràtica” que
defensaven des d’ERC, quan anunciaven en el seu programa electoral que: “Els representants polítics
han de guiar les seves decisions
segons els principis d’honestedat,
integritat, objectivitat, transparència i responsabilitat”.
Segurament la posició més còmoda per AC hauria estat no ferhi res, garantir la suma aritmètica
que ofereix el pacte i anar passant,
malgrat les contínues actuacions
unilaterals del Sr. Toni Pons. Però la
dignitat té un límit i no estem disposats a tolerar actuacions com la
que ha precipitat el seu cessament,
de la qual a continuació facilitem
una informació més detallada.

Una contractació
poc transparent
NOVEMBRE DE 2016: el Sr. Toni
Pons, regidor de Promoció Econòmica, va contactar amb l’empresa PomaGroga amb l’objectiu
d’encomanar la revisió de l’Ordenança municipal que regula
les terrasses dels establiments
a la via pública, sense informar-ne el regidor competent en
la matèria.
La redacció d’ordenances i la
seva revisió sempre s’han dut
a terme per tècnics municipals,
sense cap cost extern. Per què
el Sr. Toni Pons actua unilateralment, passant per sobre
d’un altre regidor?
DESEMBRE DE 2016: la representant de l’empresa PomaGroga va
fer una presentació de la seva
proposta de treball al Departament de Promoció Econòmica.
Segons la informació apareguda durant el Ple del 26 de juny,
aquesta persona va resultar ser
una exregidora d’ERC que havia
exercit el seu càrrec a l’Ajuntament de Rubí fins al 29 de
setembre de 2016, dos mesos
abans.
El Sr. Toni Pons, a preguntes
del portaveu del PSC, va afirmar que aquesta senyora havia
deixat el seu càrrec a Rubí sis
mesos abans d’adjudicar-li el
contracte.
A principis de desembre, l’exregidora d’ERC presenta un pressupost de 14.278 € per dur a terme
la revisió de l’Ordenança esmentada. El 16 de desembre, la cap
de Promoció Econòmica emet un
informe fent constar que: “Donat
que no es poden fer altres consultes, derivat de la urgència de
la situació, la regidoria proposa
que l’estudi el porti a terme l’empresa PomaGroga”.

No hi ha temps per demanar
més pressupostos i és el regidor qui proposa adjudicar el
treball a PomaGroga. Per què,
més endavant, apareixerien
dos pressupostos més?
21 DE DESEMBRE DE 2016: la
Junta de Govern Local, d’acord
amb els informes tècnics i jurídics, adjudica el contracte per
14.278€ a PomaGroga. Casualment, el Sr. Toni Pons no assisteix a aquesta JGL i cap dels
membres que hi voten a favor
coneixen la vinculació política entre el regidor i l’exregidora
d’ERC de Rubí.
L’absència del Sr. Toni Pons en
aquesta adjudicació l’eximiria
de qualsevol responsabilitat en
el cas que aquest acord acabés
en els jutjats: hi apareixerien,
com a únics responsables, els
regidors presents, entre ells la
regidora d’ERC, Isabel Méndez.
Desconeixem si l’absència va
ser un fet casual o era una decisió premeditada del Sr. Toni
Pons perquè no tenia la consciència massa tranquil·la sobre
el que estava fent.
31 DE DESEMBRE DE 2016: l’exregidora d’ERC presenta un escrit
manifestant el seu “consentiment en resoldre de mutu acord”
el contracte, al·legant “l’interès
municipal en modificar aquesta
adjudicació per tal de corregir
deficiències”.
Deu dies després de l’adjudicació del contracte, el Sr. Toni
Pons i l’exregidora d’ERC de
Rubí es posen d’acord per anul·
lar-lo. A l’expedient no hi ha cap
informe, previ a la renúncia,
que justifiqui l’existència de
deficiències.
1 DE FEBRER DE 2017: la Junta de
Govern anul·la aquest contracte, amb la presència del Sr. Toni
Pons, que no facilita cap informació veraç que s’hi relacioni.
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És estrany que una empresa
accepti la rescissió d’un contracte en què tot sembla legal,
sense demanar danys o perjudicis a l’Administració. És possible que, per afinitat política,
tant el Sr. Toni Pons com l’exregidora d’ERC de Rubí, conscients que aquesta actuació
grinyolava pertot arreu, decidissin no fer gaire soroll sobre
el tema?
26 DE JUNY DE 2017: el grup del
PSC formula una sèrie de preguntes al Sr. Toni Pons relacionades amb aquest contracte i
amb la possible vinculació política entre ell i l’exregidora d’ERC
de Rubí. És en aquest moment
quan l’Equip de Govern, inclosos els dos regidors d’ERC, s’assabenten per primera vegada
d’aquestes irregularitats.
29 DE JUNY DE 2017: el Sr. Toni
Pons va mostrar l’existència de
dos pressupostos més, per demostrar que havia consultat
altres empreses abans d’adjudicar a dit el contracte a l’exregidora d’ERC de Rubí.

c. Pi i Margall, 20
08755 Castellbisbal
Assemblees:
cada 3r dimecres de mes

El fet és que aquests pressupostos tenen dates posteriors
a l’adjudicació i resolució del
contracte. Exactament són del
dia 15 i 27 de febrer i, a més,
sensiblement inferiors al de
PomaGroga: 9.528€ i 3.900€,
respectivament. Aquesta estratègia del Sr. Toni Pons evidencia clarament la necessitat
de tapar les irregularitats que
envoltaven aquest contracte,
de les quals, ell n’era ben conscient, malgrat que en cap moment va informar-ne la resta de
l’Equip de Govern.
Els regidors i regidores d’Alternativa assumim que potser hem
pecat de ser massa confiats, però
pensem que és amb confiança
mútua com es construeix un equip
i sempre hem intentat facilitar la
feina dels nostres companys de
Govern. Està clar que el Sr. Toni
Pons, no pas ERC, ha fet un mal ús
d’aquesta confiança.
Des d’Alternativa creiem fermament que aquesta forma d’actuar atempta directament contra
el nostre codi ètic i contra uns
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principis i uns valors que no volem perdre mai de vista, malgrat
que això posi en perill la continuïtat d’un govern estable. Els
representants polítics han de
treballar de forma rigorosa, responsable, transparent, honesta i
ètica.
Per aquest motiu vàrem retirar
al Sr. Toni Pons les seves competències i se’l va apartar de l’Equip
de Govern municipal. Davant de
fets com aquests, no es pot acusar a Alternativa d’haver trencat el
pacte de govern, quan qui ha comés les irregularitats ha estat el
cap de llista d’ERC.
Que ERC abandoni l’Equip de
Govern ens farà governar en minoria. Tot i el repte que comportarà
aquest nou escenari polític, avui
Alternativa renova el pacte amb
la ciutadania per continuar treballant amb fermesa, tenacitat,
esforç i dedicació i donar compliment a tots els compromisos que
vam adquirir per aconseguir una
millor qualitat de vida per a tota la
ciutadania i un poble millor per a
tothom.

