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Aigua és vida denuncia que Agissa
guanya 350.000 € amb els comptadors

Josep  L’auditoria de l’any
Campmajó 2015 reflecteix uns
ESCRIPTOR
ingressos de 432.900
euros per aquest
scolto com Carrizosa i
Arrimadas
ja
reclamen
E que no s’indultin els concepte per uns
presos polítics, avançant el recostos de 91.393 euros
sultat de la sentència abans que
comenci el judici. Llegeixo com
Casado ja aprovisiona els jutges
dels arguments per tal d’evitar
que els encara no condemnats
compleixin la seva condemna
en presons no catalanes. Observo com els sicaris de l’antiindependentisme se’n riuen de les
bajanades que il·lusos com jo
mateix escrivim, bramem o seguim defensant, malgrat el bloc
mololític contra el que topa l’independentisme. Un mur que
reomple les seves fissures amb
l’estúpida guerra de famílies que
el sobiranisme polític manté,
malgrat l’aparent demanda
d’una majoria suficient de població. Quan tot això acabi caldrà fer un catàleg indexat de la
quantitat d’accions folkloristes
que hem acabat fent per evitar
disparar ni un sol tret, ni posar
ni un sol artefacte explosiu, com
faria qualsevol altra revolució a
l’ús. I omplirem un segon volum, publicant l’enorme llista
d’explicacions, arguments i turments que hem inventat des de
l’independentisme per excusar
l’absència d’accions arriscades,
contundents i lesives, com les
que ja ara estan executant des
d’un costat de la contesa. De
moment, com passa a Girona,
quan uns energúmens destrossen una placa de carrer perquè
no els agrada el nom U d’Octubre de , la tornem a penjar i
punt. I, en tot cas, pagat per
l’erari, ja en fem provisió d’unes
quantes més per veure qui es
cansa abans. Això sí, omplim
Twitter d’improperis abraonats
contra l’altre bàndol, ben protegits des de la trinxera del sofà de
casa. I si els enganxem in fraganti, els ensenyem un llacet groc,
els enregistrem amb el mòbil i
els llencem un aforisme enginyós, per tal de guanyar el concurs del «català ocurrent de
l’any». Som un poble sofert, de
pell dura i enginy poderós, però
d’una valentia pueril. De moment només sabem que ens
hem deixat atonyinar, permetent que a qui vam demanar que
es posés davant del procés, sigui
engarjolat o exiliat, i que els
substituts hagin heretat només
l’etern paradigma de la baralla
per les engrunes. Eps, amb llaços grocs a la solapa per sobre
de la sang dels germans, però,
que no sigui dit.
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La plataforma Aigua és Vida de
Girona ha denunciat l’elevat
«marge» de beneficis que Agissa
obté amb els comptadors d’aigua
dels ciutadans, que són propietat
dels mateixos consumidors. L’entitat ha analitzat els estudis de tarifes i les auditories corresponents
als anys  a  i xifra en uns
. els beneficis que obté si
es fa el balanç d’ingressos i costos.
El marge és d’un  de mitjana.
Els beneficis corresponen a la
quota de manteniment que paga
el consumidor a cada factura i els
costos a la substitució dels aparells quan se substitueixen perquè
són antics i han acabat la seva vida
útil o s’han fet malbé.
Si s’entra en detall a l’auditoria
de l’any , encarregada per l’Ajuntament de Girona a l’empresa
Global & Local Audit, es pot comprovar com els ingressos amb els
comptadors van ser de .
euros i els costos van ser de .
euros. En aquest cas els beneficis

Dos operaris, revisant
comptadors d’aigua d’un edifici.
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L’entitat demana
explicacions a
l’Ajuntament sobre
el marge de benefici
i reclama que es
«compensi» als
usuaris

van ser de . euros. El marge
d’aquella anualitat va ser del
,. La plataforma explica que
en quatre anys (les citants  a
), la suma d’ingressos arriba
als .. euros i els costos a
. euros. Per tant el benefici
és de .. euros. L’entitat explica que, si les xifres es mantiguessin així durant els anys previs i
posteriors als quatre analitzats, la
quantitat de benefici en  anys
de servei seria de prop de nou milions d’euros.
La plataforma assegura que
«aquests diners són dels usuaris
perquè el comptador és seu i cor-

responen a allò que paguen a través de la quota de conservació
amb aquesta finalitat i, per tant,
no poden convertir-se en beneficis per a l’empresa».
L’entitat denuncia que si Agissa
obté aquests guanys és perquè o
«no s’estan fent els treballs de conservació de comptadors necessaris» o perquè «el preu d’aquesta
gestió està sobredimensionat». O
les dues coses.
Per tot això, Aigua és Vida demana explicacions a l’Ajuntament
perquè informi perquè hi ha tants
beneficis i on van i reclama que es
«compensi» als usuaris.

Ciutadans reclama a
Madrenas que digui si ha
pagat a l’AMI durant el 2018
Pujola també ha sol·licitat al

secretari la revisió d’ofici dels
sis decrets d’alcaldia que han
servit per pagar l’entitat
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Representants de Girona Centre, CaixaBank, Hostaleria i Mifas. DDG

La campanya Nadal Solidari
recull 2.000 euros per a Mifas
DdG GIRONA

■ CaixaBank, l’agrupació Girona
Centre Eix Comercial i l’Associació
d’Hostaleria de Girona han lliurat
avui . euros a Mifas Girona,
entitat beneficiària de la campanya Nadal Solidari. La campanya,
que es va iniciar al desembre, consisteix en destinar un euro a projectes socials locals per cada compra realitzada amb targetes de Cai-

xaBank als establiments associats.
El president de Mifas Girona, Albert Carbonell, ha explicat que els
diners aniran destinats a reforçar
el programa de sensibilització a les
escoles gironines. Per la seva banda, tant Josep Maria Noguer per als
comerciants com Josep Carreras
per als hotelers, han destacat la
bona acollida de la campanya solidària per part dels agremiats.

La portaveu de Ciutadans (Cs) a
l’Ajuntament de Girona, Míriam
Pujola, ha presentat una instància
per reclamar a l’alcaldessa que informi si ha pagat la quota a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) del  perquè,
en cas afirmatiu, «procedirà a reclamar que també es retorni aquest
import a les arques municipals, ja
que, si s’ha pagat, suposarà que l’Ajuntament ha destinat . euros
a finançar una entitat que no aporta res al conjunt de gironins».
La regidora ja va reclamar la setmana passada al govern que retornés els . euros que l’Ajuntament ha estat pagant a l’AMI entre
 i  després que el Tribunal

Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) declarés nul de ple dret el
decret d’alcaldia de Carles Puigdemont autoritzant el pagament de
la quota anual. «El TSJC va declarar
nul de ple dret el decret firmat per
Puigdemont perquè no superava
el control de legalitat, per tant, és
obvi que els recursos municipals
no es poden destinar a entitats que
no aporten res per al conjunt de gironins ni vetllen pels interessos
municipals», ha indicat. D’altra
banda, Pujola, com va anunciar la
setmana passada, ha sol·licitat a la
secretaria de la corporació que iniciï el procediment de revisió d’ofici
de tots els decrets d’alcaldia utilitzats per pagar l’AMI. «Seguim reclamant que es tornin els diners a
les arques municipals i mantenim
que, en cas de no ser així, estudiarem emprendre accions legals
contra els responsables d’aquests
pagaments, que no s’haurien d’haver autoritzat mai, tal com senyala
el TSJC», ha dit.

