VEÏNS PER RUBÍ (VR)

COMUNICAT DE PREMSA

11 de febrer de 2019

Veïns per Rubí denuncia la incapacitat del govern
municipal per gestionar una Comissió Informativa
El passat divendres els regidors que formen el Ple municipal van ser
convocats a una Comissió Informativa de Serveis Centrals Extraordinària i
Urgent, per informar de l’expedient d’aprovació inicial del Pressupost de
2019, que havia de produir-se avui, dilluns, a les 17 h, com a pas previ a
poder convocar el Ple extraordinari de pressupostos.
Cap dels grups municipals de l’oposició, que tinguem constància, havia rebut
cap informació respecte a què es convocaria la Comissió Informativa
extraordinària i urgent, i tampoc de la possible convocatòria de Ple
Extraordinari de manera imminent, ja que sembla que el govern no té ara
mateix els suports necessaris per aprovar el pressupost.
La qüestió és que per poder realitzar la Comissió informativa extraordinària i
urgent, els membres de la Comissió Informativa en representació de tots els
regidors havien de ratificar el caràcter urgent de la convocatòria per majoria
absoluta (13 vots mínim a favor). Què ha passat? Doncs el que semblava
previsible: els grups de l’oposició s’han abstingut en la ratificació de la
urgència d’una comissió que es va notificar per mail. Els únics vots a favor de
ratificar la urgència han sigut els del PSC, ja que cap dels regidors no adscrits
ha assistit a la Comissió Informativa, malgrat que també estaven convocats.
Aquesta situació mostra de nou el que hem denunciat moltes vegades: la
incapacitat de governar aquesta ciutat per part de l’actual PSC, i el fet que els
veïns i veïnes de Rubí paguem les conseqüències d’aquesta incapacitat de
gestió.
Aquests moviments inusuals ens fan sospitar que pot haver algun interès
amagat que desconeixem. En aquest sentit volem fer públic que, respecte a
l’aprovació del POUM, quan el nostre regidor, Toni García, va demanar
explicacions a l’alcaldessa en Junta de Portaveus, va dir que es convocaria
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un Ple Extraordinari per verificar el POUM, en el qual els exregidors del PP
estarien presents. En la mateixa conversa se’ns va explicar que s’estava
revisant la part no justificada de les assignacions del grup municipal del PP.
No sabem si està relacionada una cosa amb l’altra, però aquesta situació ens
fa sospitar de nou en relació amb l’actuació de l’alcaldessa.
Finalment, des de Veïns per Rubí ens reiterem en les nostres demandes
respecte al projecte de pressupost: demanem un mínim d’un 15% de la
inversió ordinària en el pressupost per a urbanitzacions, una política més
ambiciosa i efectiva per incrementar el parc públic municipal d’habitatge, un
increment dels llindars d’ingressos en les bases per accedir a ajudes per
pagar l’IBI, una planificació exhaustiva a 4 anys de les inversions, un pla de
manteniment planificat, així com la supressió dels càrrecs de confiança del
govern municipal, que són una mostra evident de la política del PSC basada
en el clientelisme, l’amiguisme i el nepotisme.
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