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PODERS MUNICIPIS

Un premi poc transparent
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de CiU, ha rebut el guardó Transparència Municipal 2009, que atorga l’ONG Transparencia
Internacional, en el comitè del qual hi ha, curiosament, l’exdirector de la Fundació convergent Trias Fargas. Però la realitat diu
que l’IBI ha pujat un 8% i l’oposició demana que la Sindicatura de Comptes investigui la recaptació d’impostos del 1999 al 2006
Text: Mario Ruiz

luís Recoder, alcalde convergent de Sant Cugat del
Vallès, va rebre al novembre a Madrid el premi Transparència Municipal, que atorga
l’ONG Transparencia Internacional España per «l’esforç del consistori per tenir-ho tot en ordre, i
pel fet de portar una bona gestió
econòmica». Recoder, orgullós, va
recollir el guardó pensant més en
la bona publicitat que aquest reconeixement suposa per augmentar les vendes del seu llibre La llibertat com a resposta i per
consolidar-se com a alternativa
de futur a Artur Mas, que no pas
en els 77.000 santcugatencs.
I és que el que no explica Recoder, i ell ho sap molt bé, és que
aquest premi té trampa ja que són
els mateixos consistoris qui decideixen si es presenten o no al
guardó –hi ha la sospita que algú
de Transparencia Internacional
va convidar Recoder que s’hi presentés– i també són els mateixos
alcaldes, amb els seus equips de
treball, qui omplen, sense cap tipus de control exhaustiu de
Transparencia Internacional España, uns formularis en què expressen el grau de netedat en la
gestió política.

L

LA MÀ DE VÍCTOR BATALLÉ

L’escàndol, a més, el trobem, en
aquest cas, en la presència de Víctor Batallé Serra com a vocal del
Comitè Executiu de Transparencia Internacional España. Batallé
era el director de la convergent
Fundació Trias Fargas quan va
començar a rebre els 630.000 euros que Fèlix Millet va desviar de
la Fundació Orfeó Català-Palau
de la Música entre el 1999 i el
2008. És a dir, entre convergents
es reparteixen els premis. A Sant
Cugat del Vallès, per tant, no tot
són flors i violes per molt que l’alcalde inverteixi prop d’1,3 milions
d’euros anuals en un departament
de comunicació que només busca promocionar la seva imatge de
bon gestor per tot Catalunya, no
sigui que Mas faci figa i se n’hagi
de nomenar un hereu.
La ciutat s’ha convertit en un

L’alcalde Lluís Recoder
no dubta a destinar
més d’un milió d’euros
a comunicació
per promocionar-se

Imatge de la façana de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, municipi que l’alcalde Lluís Recoder ha convertit en un parc temàtic per a rics.

aparador del luxe, encara que sigui a costa de perdre habitants i
de trobar-hi barris d’alt estànding
semideserts a causa de la crisi del
totxo i els elevats preus de venda.
No és cap novetat que Recoder
hagi fet d’aquest municipi un parc
temàtic per a rics, amb una renda per càpita de 22.000 euros (un
50% per sobre de la mitjana de
Catalunya). Hi ha una dada brutal que així ho demostra: CiU ha
pujat un 8% el rebut de l’IBI per
al 2010. Aquest augment suposa,
segons el grup municipal socialista, uns ingressos extraordinaris
de 3,5 milions d’euros per a l’Ajuntament. L’equip de govern de CiU
i ERC va donar suport el passat
mes d’octubre a aquest augment
argumentant que es veien obligats a apujar la contribució per
poder fer front a la baixada d’ingressos de l’any vinent.
Aquesta dada suposa que la
pressió fiscal a Sant Cugat del
Vallès torni a pujar, i sigui una de
les més altes de l’àrea metropolitana. «Cada vegada és més car
viure a la nostra ciutat», denuncia Ferran Villaseñor, primer secretari del PSC a la localitat. «El
nostre partit va votar en contra
d’aquesta proposta ja que considerem que aquest augment del

8% del rebut no és adequat en un
moment de crisi. Demanem al govern de CiU que redueixi despeses innecessàries i que estableixi
un pla de prioritats per la banda
de la despesa i no tan sols en la recaptació d’ingressos», hi afegeix.
ESPERANT RESPOSTA

Lluís Recoder (Barcelona,
1958) és advocat i militant
de Convergència
Democràtica de Catalunya
des del 1976. Ha estat diputat per CiU i és alcalde de
Sant Cugat des del 1999.
Ara, des del poder, no dubta
a utilitzar els mitjans de comunicació de la seva ciutat,
com ara el setmanari ‘Tot
Sant Cugat’, que gaudeix
d’un contracte d’uns
100.000 euros anuals atorgat sense concurrència pública, o el portal ‘Cugat.cat’
per promocionar la seva
imatge i postular-se com el
relleu d’Artur Mas si aquest
no aconsegueix governar en
les eleccions del 2010.

El PSC ha instat, a més, que la Sindicatura de Comptes analitzi la
gestió municipal en la recaptació
d’impostos entre el 1999 i el 2006.
Durant els anys 2003 a 2007, l’empresa concessionària era FS Sant
Cugat. El PSC creu que hi ha una
responsabilitat clara dels governs
municipals liderats per CiU en haver permès aquesta situació durant més de set anys, i no s’entén
com no es van prendre mesures
abans. Ferran Villaseñor explica
a EL TRIANGLE que, en els propers mesos, s’esgotarà el termini
de cinc anys de prescripció de
cobrament d’impostos i taxes que
va començar amb la gestió de
l’Impulsis, la societat que de manera externalitzada s’encarregava de recaptar els impostos del
1999 al 2003. Si no es cobren, la
ciutat deixarà d’ingressar uns vuit
milions d’euros.
El primer secretari dels socialistes de Sant Cugat del Vallès, que

«Cada vegada és més car
viure a la nostra ciutat»,
diu Ferran Villaseñor,
primer secretari del PSC
a Sant Cugat del Vallès
també denuncia la deficient situació del servei bibliotecari de la ciutat, insisteix que el seu grup encara està esperant una resposta a
les qüestions que han plantejat a
l’alcalde Recoder en diferents
plens: «Des de quan se sabia que
no es recaptaven tots els impostos per via executiva? Quin percentatge d’impostos i taxes no s’han cobrat i quins han prescrit i
no es poden cobrar? Quines són
les mesures contractuals o legals
que es van dur a terme respecte
de la gestió del concessionari en
la recaptació d’impostos FS Cugat? Quin estalvi ha representat
per a la ciutat la gestió en la recaptació d’impostos de la Diputació
de Barcelona? Volem respostes ja
a totes aquestes preguntes», explica Ferran Villaseñor, que valora amb ironia el premi rebut per
l’Ajuntament: «Espero que a partir d’ara es rebi tota la informació
necessària per desenvolupar la
nostra tasca d’oposició. La transparència així ho demana.» l

