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Comunicat del PP de Begues
Redacció | 26/03/2010 | BeguesFes el primer comentari

La portaveu popular va demanar ahir dimecres 24 de
març la dimissió de l’alcalde per haver comès diversos delictes, entre els quals hi ha dol,
prevaricació i negligències greus
Els fets s’han produït des de la celebració d’un ple extraordinari el 24 de febrer, on l’alcalde amb la
connivència del seu Equip de Govern, compost per Iniciativa, Convergència i Esquerra, juntament amb la
Secretaria Municipal van impedir la participació en ell de la portaveu del PP.
A més de cometre tot tipus d’irregularitats en la convocatòria, desenvolupament i votació del Ple. Ple en el
qual l’Alcalde, en nom del seu grup, va votar a favor de la proposta presentada per la oposició, composada
per Begues Actiu-Units per Begues, PP i PSC.
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A més, no van deixar participar a la regidor del PP argumentant que tenia interessos personals en el tema,
quan la jurisprudència diu el contrari i en el seu mateix cas es trobava també la portaveu de CiU. I ella sí que
va participar en el Ple, conculcats d’aquesta manera el dret fonamental i constitucional de la representant
popular de defensar els interessos dels ciutadans de Begues.
A partir d’aquí han falsificat l’acta i el resultat de la votació en el Ple, a la vegada que s’han passat per
l’entrecuix tot intent de l’oposició per resoldre el tema i fan cas omís de les gairebé cent signatures recollides
per l’oposició d’entre els veïns assistents al Ple que certifiquen l’ sentit del vot de l’Alcalde en representació
de tot el seu grup.
Al Ple d’ahir, curiosament, no van assistir ni la regidora de CiU ni la Secretaria Municipal, conscients del
prego que presentaria el PP i del
“chorreo” que s’anaven a portar. Entre totes dues han lloc entre l’espasa i la paret a l’alcalde, que també ha
delinquit, encara que aquí no dimiteix ningú, demostrant la seva manca de vergonya. A més de la demostració
de gallardia de la regidora de CiU, que pretén ser alcaldessa i quan té el mínim problema ni es presenta al
ple.
El PP està estudiant presentar les proves davant el fiscal, ja que no li estan deixant altra alternativa per
aconseguir que a Begues es compleixi amb la Llei per part de l’Alcalde, el seu Equip de Govern i la
Intervenció Municipal.
Escampa-ho:

Deixa un comentari!
Afegeix el teu comentari, o trackback des de la teva web. També pots subscriure't a aquests comentaris via
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Aquesta és la opinió dels internautes, no la de BLLD.cat.
No està permès abocar comentaris contraris a les lleis i ens reservem el dret a eliminar els comentaris que
considerem fora de lloc.
Centra't en el tema.
Si us plau, avisa'ns.dels comentaris o avatars fora de to.
Aquest diari permet Gravatars. Pots aconseguir el teu avatar reconegut globalment, registrant-te a Gravatar.
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