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BEGUES

El PP i CiU apartaran ICV de l'alcaldia amb una
moció de censura
Els dos partits, amb tres regidors cadascun, s'alien amb l'edil de Tot per Begues
01/07/11 02:00 - BEGUES - ROSA M. BRAVO

Ramon Guasch només durarà un mes com a
alcalde de Begues, ja que CiU, el PP i els
independents de Tot per Begues s'han aliat per
apartar-lo del càrrec amb una moció de censura
que es debatrà el 12 de juliol. La intenció dels tres
partits és proposar la convergent Mercè Esteve per
a alcaldessa. Les últimes eleccions van donar ICV
com a guanyadora amb 643 vots però amb tres
regidors, els mateixos que van aconseguir CiU –la
segona força més votada amb 542 vots– i el PP –
que va obtenir 514 sufragis–. La resta dels
regidors, fins a arribar als 13 que conformen
l'Ajuntament, se'ls reparteixen Gent de Begues, Tot
per Begues i ERC.
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Enquesta

En el ple en què es va constituir l'Ajuntament, el
passat 11 de juny, els diferents partits no es van
posar d'acord entre ells i cadascun va presentar el
seu propi candidat, per la qual cosa Ramon
Guasch, d'ICV, va ser escollit alcalde com el cap de
la llista més votada. Guasch repetia així com a
batlle, ja que en el mandat passat va encapçalar un
govern format per ICV-EUIA, CiU i ERC.

Sou optimistes respecte al descens
de l’atur registrat aquest mes de juny?
Sí, és el tercer mes consecutiu que baixa
Sí, indica un canvi de tendència
No, està relacionat amb el turisme i és
estacional
No, perquè ha pujat en relació a ara fa un

Aquest govern no s'ha repetit, mentre que CiU, el
PP i Tot per Begues –aquest últim amb un regidor–
sí que han aconseguit tancar un pacte, amb
l'Ajuntament ja constituït. Com a fórmula perquè
Esteve accedeixi a l'alcaldia, els set regidors del PP,
CiU i Tot per Begues van presentar ahir una moció
de censura, que serà debatuda i votada el 12 de
juliol. Fina Redondo, del PP, serà la primera tinenta
d'alcalde i Sadurní Vendrell, de Tot per Begues, el
tercer tinent d'alcalde. Els tres partits argumenten
que Guasch no ha estat capaç de formar un govern
sòlid i que ser alcalde amb 3 dels 13 regidors
“immobilitza la política municipal”.
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Ram on Guasch, alcalde de Begues per ICV. Foto: EL
PUNT.
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Nota: Per aportar comentaris al w eb és indispensable donar-se d'alta en el registre del Grup Herm es i acceptar les
Norm es de Participació. No s'admetran registres incomplets ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les
persones.
El Grup Hermes no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten que són
responsabilitat exclusivament seva. Per aquest motiu tots els comentaris es veuran signats amb el nom, els cognoms i la
població de llurs autors.
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Si té problemes per fer comentaris comprovi les solucionas als problem es m és habituals a l'apartat corresponent a
l'ajuda.
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