COMUNICAT
En relació a les declaracions de l'exalcalde de Montcada i Reixac, César Arrizabalaga
relatives a la Visa d'alcaldia aparegudes al darrer número de La Veu de Montcada,
la CUP Montcada i Reixac vol manifestar que:
Les afirmacions publicades demostren l'arrogància, la prepotència i la xuleria que van
caracteritzar el període que va del 1999 al 2010.
L'anàlisi dels pagaments efectuats amb la targeta Visa, les partides de protocol i
representació, dietes, viatges i publicacions a la premsa ens han permès seguir l'obra
de govern durant els seus mandats amb els seus encerts, errors i excessos. A dia d'avui
l'anàlisi de documentació, que hauria de ser pública i publicada des de fa molts anys,
continua i segueixen apareixen evidències dels seus excessos. Les informacions
aparegudes i publicades per La Directa i Montcada del Revés no responen a cap filtració
interessada ni falsa, i en cap cas es poden considerar com “calumnioses”, ja que la feina
que s'ha fet fins ara ha estat purament analítica. Ja tindrem temps tots plegats per fer
judicis de valor quan calgui. Per començar, i si vol demostrar la seva exemplaritat, podria
explicar als montcadencs on són els 7.000€ sense justificar, o la utilitat pública d'unes
canyes de pescar, una samarreta de l'Ajax, la subscripció a la targeta Club Husa Oro
amb diner públic o les descarregues de l'i-tunes, entre tants i tants altres pagaments de
dubtosa justificació i moralitat.
Qualificar “d'exemplar i transparent” el seu mandat si que ens sembla una falsedat.
Repassant l'opinió publicada i les actes dels plens municipals, una de les queixes més
repetides va ser la manca de transparència i l'altre va ser la vinculació constant de
Montcada i Reixac i corrupció. En els propers dies presentarem davant de la fiscalia
anticorrupció la documentació recollida durant aquests mesos perquè sigui el poder
judicial qui faci una valoració jurídica de l'ús de la Visa. Mentrestant, continuarem
denunciant tota aquella corrupció que no està penada judicialment però que és un
comportament bastant reprobable des del punt de vista ètic i moral.
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