Havent rebut la sol·licitud d’informe sobre diferents reclamacions per falta de resposta a les seves
instàncies referents al MUSICAB 2016 i la Festa Major de Santa Helena 2016 formulades pel sr. Xavier
Víudez Cardona, regidor d’ERC i cap de l’oposició de l’Ajuntament de Cabrils, vull fer saber el següent,
Tal i com vaig tenir coneixement de les instàncies, personalment em vaig posar en contacte amb el
regidor per tal de fer-lo saber de la dificultat que ens suposava contestar a totes les seves preguntes amb
rapidesa, donada la complexitat de les consultes i al no poder disposar de prous recursos, en especial
humans, ja que només disposem d’un auxiliar tècnic que gestiona les regidories de cultura, de festes, la
gestió del Centre Cívic La Fàbrica i el disseny gràfic de l’Ajuntament.
Li vaig oferir la possibilitat de personar-se al Centre Cívic quan ell volgués per tal de poder consultar
qualsevol document respecte a les qüestions o dubtes que pogués tenir sobre el MUSICAB festival, les
festes Majors i qualsevol altra cosa que gestionem des de les regidories de Cultura i Festes.
Malauradament en tot aquest temps no va venir a consultar cap informació, no es va posar en contacte
amb l’auxiliar tècnic ni amb mi mateix.
Vull fer constar que el 50% del seu grup municipal forma part de la Comissió de Festes i per tant molta
de les informacions que ell demanava a les instàncies les tenia de primera mà dels membres del seu
propi grup.
El dimecres, 30 de març de 2017, amb la voluntat de fer el festival participatiu i obert, vaig convocar a
tots els membres dels grups municipals de l’oposició per presentar els detalls del festival de 2017. En
aquesta convocatòria va assistir un membre del seu grup però ell no hi va assistir.
M’ha suposat una sorpresa aquesta reclamació tenint en compte la meva bona voluntat de facilitar
l’accés a la informació i que el regidor fes una actuació directament a un organisme extern a
l’Ajuntament donant a entendre que se li negava qualsevol informació, quan la realitat ha estat que no va
fer ús dels canals proposats per obtenir la informació que demanava.
Per tant, reconeixent que, tot i no haver pogut contestar les instancies en temps i forma i, evidentment
reconeixent el dret a utilitzar els mecanismes que la llei permet, vull manifestar la nostra voluntat
inequívoca de transparència i d’informació de tot el que fem des de les regidories de cultura i festes i
negar categòricament cap intenció d’ocultar o impedir l’accés a la informació, no només al regidor, sinó a
qualsevol ciutadà del municipi.
Tot i aquest equívoc, tal i com el considero, estic obert a concertar una trobada per facilitar qualsevol
informació, rebre propostes, sumar sinergies i fer més transparent encara la gestió de les activitats i
actes d’aquestes regidories de cultura i festes al meu càrrec.
Cordialment,
Xavier Badia Campos
Regidor de Cultura i Festes
Ajuntament de Cabrils

Cabrils, juny de 2017
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