
Tots aquells que ens coneixeu, tant els que ens heu votat com 
no, sabeu del nostre tarannà com a persones i també com a 
grup municipal. D’ençà que vam guanyar les últimes eleccions 
municipals i no se’ns va permetre governar, hem gestionat la 
nostra situació a l’oposició amb responsabilitat, respecte i sense 
estridències, malgrat que més d’una vegada se’ns han posat els 
pèls de punta per l’actitud i pels fets de l’actual equip de govern.

Som un grup, com sabeu, que fugim de polèmiques estèrils i de 
treballar crispant la població. Nosaltres vam patir l’“acoso y de-
rribo” i des del primer moment que vam passar a l’oposició vam 
tenir clar que aquesta no seria la nostra manera de fer.
Un exemple de la voluntat de no bloquejar sistemàticament l’ac-
ció de govern, fins i tot quan aquest va quedar en minoria per 
culpa de l’afer amb l’actual regidor no adscrit, és l’aprovació amb 
la nostra participació de més del 75% dels punts presentats als 
diferents plens municipals celebrats. Aquesta és una clara mos-
tra de la  voluntat de no entorpir, doncs, quan hem cregut que 
els punts a votar eren bons  pels veïns i pel  poble, hem afavorit 
l’aprovació.
No obstant som molt crítics amb l’actitud del govern encapçalat 
per l’Alcalde Miquel Solà, un alcalde de passadissos, que fuig 
d’estudi,  poc compromès amb la ciutadania,  incapaç de liderar 

l’Ajuntament i de generar diàleg polític. La falta de transparèn-
cia, de participació i de proximitat són actituds que els veïns i 
els seus representants no mereixem. La nostra responsabilitat i 
cordialitat no ens eximeix de ser durs amb temes amb els que 
el GIC, l’antiga CiU  i ERC es van omplir la boca reiteradament. 
L’incompliment és flagrant, i la duresa amb què s’ha de criticar 
també. Ens hem trobat un alcalde que no ha volgut dialogar amb 
nosaltres, que va aprovar els actuals pressupostos incomplint la 
llei, faltant als principis democràtics i menyspreant al partit més 
votat, el nostre. L’alcalde, per culpa de la incapacitat de liderar, ha 
optat per una política que l’anomenem “vidre que es trenca, fi-
nestra tancada”; és a dir que quan una cosa no la sap gestionar, la 
deixa de fer (tanca el molí de l’oli, tanca l’oficina de turisme, no 
es continua amb l’associació de l’agermanament amb Cazères, 
es deixa de fer la Collbatonina, i així anem sumant).  No recolza 
activitats, accions o temes que cal resoldre, arreglar i posar en 
marxa perquè és incapaç de fer-hi front. 

Sabem que governar no és fàcil, per això, davant de la inacció, 
ara ens temem que farà les obres que impacten a tota pressa 
perquè el mandat s’acaba.  La bona política és també la que 
fomenta cada dia associacions, donant cohesió social al poble, 
unint barris, sanejant les finances per deixar un ajuntament amb 
capacitat econòmica per afrontar reptes.

“Acoso y derribo”
vs

Tarannà responsable i cordial

Hem facilitat l’aprovació 
del 75% dels punts dels plens 

municipals

Aprofitant les vacances, el bon temps i l’alegria de gaudir del nostre 
poble, els Socialistes de Collbató volem per fer-vos arribar una nova 
edició del GUAITA amb informació de les nostres activitats del grup 
municipal i de l’agrupació.
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···· ArA, diàleg!
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Des de la nostra agrupació 
volem convidar a tothom 
el pròxim 29 de setembre 
a la trobada amb el primer 
secretari del nostre partit.

COLLBATÓ MÉS 
BRUT QUE MAI

La nul·la capacitat de l’alcal-
de per gestionar la finalitza-
ció del contracte de recolli-
da d’escombraries ens deixa 
imatges de brutícia mai vis-
tes a Collbató
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PÍNDOLES D’ACTUALITAT:



Governar un poble petit com el nostre, per experiència sabem 
que es fa amb inversions i també mitjançant una gran quantitat de 
petites accions amb els veïns, entitats, clubs, empreses, escoles, 

persones amb dificultats... El conjunt de totes les  accions 
mentre vam estar al govern es van liderar amb proximitat, amb 
rigor i generositat implementant millores que desitgen els veïns, 

durant tot el temps de govern i no uns focs d’artifici a l’últim 
moment.
Si haguéssim de definir aquest govern ho faríem amb una pa-
raula: Incapaços. Els hem deixat fer la seva política però ara hem 
d’explicar tot allò que podien haver fet i no han fet.  

La bona situació econòmica en què vam deixar l’Ajuntament 
hagués permès afrontar projectes totalment necessaris pel mu-
nicipi, com són arranjar l’avinguda del centenari o les obres del 
Bosc del Missè. Però per això s’ha de ser valent i estar molt 
compromès amb la ciutadania, valors que actualmente no té ni 
l’Alcalde ni els altres membres que formen el govern. Una po-
lítica continuista a la iniciada pels socialistes de Collbató, sense 
realitzar cap projecte nou.

NI GOVERN PARTICIPATIU, NI 
PRÒXIM, NI OBERT

• Un alcalde TANCAT, que no ha 
volgut dialogar amb l’oposició.

• No s’ha fet el Reglament Orgànic 
Municipal (ROM), principal eina 
normativa per garantir la demo-
cràcia i la transparència.

• No es compleix la llei de trans-
parència.

• No existeix la Junta de portaveus.
• No es convoca ni es parla amb 

l’oposició.
• L’incivisme ni es combat ni s’arregla.
• Es fa un govern d’unitat deixant al 

partit amb més nombre de votants i 
nombre de regidors fora del govern.

• Els primers mesos se’n van els re-
gidors que aportaven sàvia nova. 
La numero 2 del GIC i la numero 2 
d’ERC dimiteixen.

• En menys d’un any el GIC es bara-
lla i es divideix en dos partits.

• El govern perd la majoria, però no 
vol acords amb l’oposició que els 
estén la mà per formar govern.

• Des de l’oposició hem de donar 
estabilitat al Govern per les bara-
lles i discussions internes.

“VIDRE QUE ES TRENCA,
FINESTRA TANCADA”
Quan no se sap gestionar.... la solu-
ció és tancar.

Els exemples d’incapacitat per re-
soldre diferents problemàtiques:

1. L’oficina de turisme tancada.
2. Agermanament amb Cazères:  

Dissolta l’associació per manca 
de suport municipal.

3. Camp de futbol en lamentable 
estat i en desús.

4. Activitat Collbató Negre extin-
gida.

5. Cursa Collbatonina inactiva.
6. Espai la Salut en decadència
7. Zona verda de Can Dalmases 

bruta i deixada.
8. Joves del poble sense punt 

de trobada fomentat des de 
l’ajuntament

9. Molí de l’oli tancat.
10. Pel que fa a la Guàrdia Munici-

pal s’han aturat els projectes de 
proximitat amb el patrullatge a 
peu o el patrullatge mixt amb 
mossos.

Lamentablement una extensa llista 
que s’allarga més i exemplifica la 
inacció del govern.

MANCA DE LIDERATGE

• 3 anys i encara no s’ha fet efectiva 
la promesa de contractar un nou 
Cap de policia.

• Fracàs del fitxatge “fet a dit” pel 
projecte d’organització munici-
pal. La directora de recursos hu-
mans deixa el seu càrrec.

• Lamentables i continus espec-
tacles entre l’equip de Govern i 
el regidor no adscrit en els Plens 
Municipals. Des de l’oposició, so-
vint, hem de demanar tranquil·li-
tat i respecte al Ple.

• Regidors que no desenvolupen 
les seves funcions, uns se’n van i 
altres no es presenten als Consells 
Escolars.

• Els socialistes vam deixar un Ajun-
tament sanejat i amb capacitat 
econòmica suficient per poder 
invertir en la millora del poble.

• No s’estan aprofitant els esforços 
econòmics dels veïns i dels 
governs Socialistes dels darrers 
12 anys.

• S’han perdut subvencions per 
manca de planificació i gestió pú-
blica.

Per nosaltres governar és 
estar 4 anys resolent molts 

dels petits problemes de tots 
els veïns i veïnes

Tenim un ajuntament amb 
bona capacitat financera i un 

alcalde sense lideratge per 
aprofitar-la
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