Grup municipal de CiU

Balanç dels primers 15 mesos de “desgovern” de l’ACS:
Trencament del govern ACS-PSC.
Manca d’assistència per part de l’alcalde, el Sr. Verneda, en les
representacions institucionals en nom de tot el consistori als actes públics,
organitzats per l’ajuntament, per entitats de Sentmenat i també per organitzacions
supramunicipals. "No li falta temps per autoritzar pintar una bandera republicana
espanyola en un espai públic sense informar prèviament a l’oposició".
Denunciem que membres de la llista d’ACS i familiars han passat a formar
part de la plantilla de l’Ajuntament, ja sigui amb contractes temporals o en plans
d’ocupació, i d’altres, han millorat la seva situació laboral sense cap justificació.
No han desenvolupat els projectes i obres amb prou celeritat iniciats a l’anterior
mandat com: Obra del Casal de Joves, Noves dependències per la Policia Local,
arranjaments Plaça Lluís Companys, parada bus Can Vilar.
No han baixat el 5% els impostos, i és podia fer tècnicament, com proposava el
nostre grup. L’excusa, era per fer manteniments de carrers i no hem vist res de
res, el poc asfalt que s’ha vist era amb subvenció de la Generalitat que venia l’
anterior mandat.
“Faltar a la veritat” en diferents afirmacions en resposta a les nostres preguntes
als plens.
Per exemple: Un regidor ens va acusar de fer una Targeta Visa a un ciutadà,
contra aquesta difamació i d’altres, adoptarem les mesures legals pertinents,
tolerància zero.
Parets de vidre “opacs” i manca de transparència amb el poble, als seus exsocis de govern i l’oposició. En temes com l’avançament del Pla General
Urbanístic, informar a la ciutadania de la gestió en format paper, (aquest serà el
segon butlletí en 15 mesos), situació mai vista en la història del nostre poble!
Augment de cases ocupades de 6 a unes 37. Sentmenat: VILA OCUPA?,
aprovació d’un protocol que farà “d’efecte crida” per les persones que trien ocupar
habitatges buits, fent que els rebuts de l’aigua, les hagi de pagar l’ajuntament
directament amb els impostos de tots els ciutadans.
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