31/5/2018: NOTA DE PREMSA DE L’ALTERNATIVA MARTINENCA-CUP DEL PLE
ORDINARI A L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA
El primer ple després de la moció de censura ha sigut previsible. S’han portat a
aprovació tots els projectes que CiU va estar bloquejant durant tres anys, demostrant
així que l’important per ells és qui fa els projectes, no si són beneficiosos pel municipi.
Per CiU i PSC de Sant Martí primer és el partit, i després el municipi.
En el ple també s’ha constatat que el nou govern martinenc de CiU de Ramon Carbó i
de PSC del 155, NO denunciarà els atacs de l'extrema dreta realitzats als espais públics
del municipi, i l'alcalde NO tornarà a penjar les pancartes de Llibertat Presos Polítics,
acatant així la carta que Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya, va enviar
als Ajuntaments. Silenciant la majoria independentista del municipi no es fa República,
i la neutralitat en situació d’injustícia els posa del costat dels opressors. CiU s’ha
agenollat davant del PSC per poder estar al govern. Inclús el regidor del PSC Albert Tort
va fer de portaveu del govern durant bona part del ple, i responia a les preguntes
sobre el procés independentista mentre els regidors de CiU miraven a terra. Una
traïció als presos i familiars del seu propi partit.
El govern del pacte de la vergonya a l' Ajuntament de Sant Martí Sarroca no obrirà a les
nits la piscina municipal. Redueix la despesa de la piscina a 15.000€ front els 23.000€
de l' any passat, retallant en horaris i serveis.
També vam veure com el PSC proposa comissió per eliminar les ocupacions il·legals i
avala les irregularitats que el seu soci de govern, Ramon Carbó (CiU) va fer servir per
tapiar una casa sense el consentiment del seu propietari. Els mossos van instar al nou
govern municipal a retirar el tancat i va advertir que els propietaris i els ocupants estan
en el seu dret de denunciar a l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca. A la mateixa
proposta s'inclou perseguir el frau a les empreses privades de serveis, però el govern
es nega a respondre sobre els fraus en equipaments municipals. El frau en
equipaments municipals es una herència de les legislatures anteriors de CiU i que la
CUP i ERC ja varem denunciar.
Cal trobar remei al tema de les ocupacions, però no de forma il·legal, de qualsevol
manera i arbitràriament
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