
[La CUP insta novament l'Ajuntament de Les Borges Blanques a transferir els  
imposts municipals a l'Agència Tributaria Catalana.]

La CUP de Les Borges Blanques insta públicament a l'alcalde Enric Mir a adoptar una postura 
decididament valenta i encetar la línia fixada per onze municipis Catalans adherits a l'AMI per tal  
de transferir  els impostos municipals a l'Agència Tributària Catalana, executant d'aquesta manera  
la moció presentada per la CUP al ple municipal de març de 2011 i aprovada per l'unanimitat de  
tos els grups polítics amb representació al consistori.

Recentment i en declaracions públiques hem pogut constatar per boca del Sr Homs ( portaveu  
Govern de la Generalitat) la bona acollida de l'executiu Català envers aquesta iniciativa municipal  
que no només ha de servir com a rebel·lia municipal i d'instrument de recopilació de dades per a  
futures accions de l'Agència Tributaria Catalana, en el marc del conflicte amb l'Estat Espanyol. 

Des de la CUP de Les Borges Blanques no entenem que, amb el moment històric que vivim, al  
nostre alcalde no li bulli la sang i encara no s'hagi decidit a seguir el camí que el seu propi partit –  
CDC-  recomana.  Entenem  que  en  aquests  moments  ja  és  possible  transferir  els  impostos  
municipals a la nostra hisenda, i critiquem fermament les indecisions - públiques i notòries de  
l'actual edil – en matèria nacional

Estelades i discursos abrandats estan molt bé, però aquest poble, aquesta nació no avançarà en  
l'alliberament nacional sense la valentia dels seus càrrecs electes, que al cap i ala fi són els  
primers que s'haurien de mullar i donar exemple.

Aprofitant l'avinentesa us informem que, en endavant, la CUP de Les Borges Blanques presentarà  
una  queixa  formal  al  Sindic  de  Greuges  per  una  altra  moció:  el  canvi  de  nom  de  la  Plaça  
Constitució pel de la Plaça - de caire sobiranista- , aprovada i no executada.
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