
Benvolguts masdenvergencs i masdenvergenques:

L’any 2019, després de guanyar les eleccions, en un dels punts del programa electoral, ens 
vam comprometre a fer una consulta popular sobre la possible compra i rehabilitació del 
mas de Sant Pau. Després d’haver passat una pandèmia que ens ha impedit dur a terme les 
nostres tasques amb normalitat, ara ha arribat el moment de fer esta consulta.

Serà una consulta en què haurem de tindre tota la informació detallada per poder prendre 
una decisió entre tots. I no serà una decisió qualsevol, ja que estem parlant d’una despesa 
molt important per al funcionament de  l’economia del nostre municipi.

A la pàgina següent trobareu un pressupost orientatiu que ha fet el nostre tècnic 
municipal sobre el cost de la rehabilitació. Independentment de la rehabilitació, el preu de 
compra és de 150.000 euros. Esta informació la considerem necessària perquè les 
persones que  participen en la consulta ho facen amb el coneixement de quin és l’im-
port que implica per a l’Ajuntament haver de comprar el mas de Sant Pau i rehabilitar-lo. 

Així mateix, us avancem que el pressupost municipal per a fer front a les despeses anuals 
és de 1.439.378,30 euros, desglossat en sous i salaris, manteniment, deutes financers, 
contribucions a altres organismes, fons de contingència i inversions (normalment, totes 
subvencionades). 

També aprofitem l’avinentesa per a convidar-vos  a les xerrades informatives que farem 
els pròxims dies 17 i 18 de febrer del 2023 (divendres i dissabte) al Centre Masdenverge 
Actiu per a poder aclarir els dubtes o les incerteses que pugueu tindre. Ja avisarem de 
l’hora a travès de l’e-Bando i pregons.

El dissabte 25 de febrer del 2023 es farà la consulta en què podreu expressar la vostra 
opinió a les urnes. La pregunta que caldrà respondre és la següent:

Després de la informació donada per l’Ajuntament de Masdenverge, està a 
favor o en contra de la compra i rehabilitació del Mas de Sant Pau?
     
     Estic a favor de comprar-lo i rehabilitar-lo.
     Estic en contra de comprar-lo i rehabilitar-lo.

Finalment, des de l’Ajuntament us convidem a participar en la votació, perquè es tracta 
d’un tema molt important per al nostre municipi.

Atentament,

René Gonel Arasa
Alcalde de Masdenverge
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