Grup municipal de CiU

Donem Compte
Aquest és el primer escrit a 5 dies dels primers sis mesos d'aquest mandat que va
començar el 13 de juny d'enguany. Ja crèiem que no escriuríem fins el 2016.
El grup municipal de CiU tornem a estar a l'oposició, vam perdre les eleccions per 102
vots. Estem empatats a 3 regidors els partits de govern, ACS i el PSC, i nosaltres.
Ens sentim legitimats per governar i és el que més ens hagués agradat que passés.
Vam fer balanç del resultat al local, amb els militants i el nostre executiu, dels motius
del perquè crèiem que havíem perdut suport electoral.
Vam acordar que hem de treballar encara més per poder explicar a la gent què hem
fet, en aquests 8 anys de govern que ens avalen, millorant Sentmenat de com ens el
vam trobar en relació a la gestió municipal i els serveis públics que oferia en aquells
moments.
El nostre projecte segueix viu, sabem el que volem per Sentmenat i per la seva gent,
tenim serveis públics per millorar cada dia, entitats que treballen molt de forma
voluntària i que necessiten del suport i col·laboració municipal. Inversions en
equipaments municipals per fer i acabar.
Tenim experiència de govern i en tenim ganes, farem oposició constructiva i estarem al
costat del govern en els temes importants per Sentmenat.
Ara, de moment, no se'ns ha tingut gaire en compte.... Sembla que tot el que fèiem
abans, per uns quants del nou equip de govern, s'hagi de canviar encara que
funcionés...
A les ordenances, fa ja gairebé un parell de mesos, vam demanar una rebaixa del 5%
dels impostos i, novament, d’algunes taxes, tal i com vam fer l'any passat, després
d’haver-los congelat fa dos...i tampoc ens van acceptar la proposta.
Vam haver de fer si o si la revisió cadastral fa tres anys, ja que quan s'havia de fer al
mandat del 2003/2007, amb bonança, l'equip de govern de PSC i ICV-EUiA no la van
fer. Per alguns sentmenatencs i sentmenatenques els hi va suposar un esforç
important pagar aquell augment dels impostos... Per això vam congelar l’any següent,
vam baixar el 5% l'any passat i aquest any s'hagués pogut tornar a baixar novament
però aquest equip de govern nou ACS-PSC, en han dit que és per arranjar carrers.
Per nosaltres primer són les persones. Seguim en crisi, i els manteniments més a fons,
es poden fer amb els comptes sanejats que els hem deixat, mitjançant crèdit i
subvencions d'altres administracions.
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