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Dimiteix un regidor de CiU de Begues per desacord
el partit
9/03/09 02:00 - BEGUES - ROSA M. BRAVO

Notícies de ...
Begues

Les discrepàncies que el primer tinent d'alcalde de Begues, el convergent Joan Osuna, manté amb el seu parti
donar-se de baixa com a militant i a presentar la dimissió a l'alcalde, l'ecosocialista Ramon Guasch. Osuna
carteres d'Hisenda, Promoció Econòmica, Turisme i Comerç Local, i quan la seva dimissió passi pel ple, previ
finals de mes, passarà a ser regidor no adscrit a cap partit. Malgrat haver deixat el partit i les seves responsabi
primer tinent d'alcalde, Osuna no ha renunciat a l'acta de regidor.
Tant Osuna com el president de CiU al Baix Llobregat, Josep Maria Llop, coincideixen que la baixa del
Begues del partit obeeix a profundes discrepàncies entre el regidor i el partit. Però tots dos ho expressen
diferent. Llop ha explicat a aquest diari que Osuna va dimitir en el decurs d'un expedient informatiu que CiU
regidor «per la profunda descoordinació que mantenia amb el partit, ja que no seguia el pensar del comitè m
Begues ni n'explicava els motius». Dit amb altres paraules, anava completament a la seva. «Tothom té dret a
però hi ha d'haver unes coincidències mínimes en el model», segons Llop, que no va precisar res més addu
draps bruts es renten a casa». Osuna, però, ha estat força més contundent afirmant que la dimissió obeeix al
ha uns cacics a Begues», referint-se a càrrecs de CiU, «i jo no he volgut entrar en els seus jocs d'amiguism
assegura que no ha vist mai l'expedient informatiu a què Llop fa referència i assenyala que ha deixat el càrre
com a conseqüència de la «pressió a què se m'ha sotmès» des del partit. Osuna apunta que aquesta pre
d'exmilitants del PP del Prat del Llobregat que han passat a les files d'Unió.
Justament el PP, que és a l'oposició, a Begues, ha publicat en el butlletí mensual de Begues que l'aliança
amb Joan Osuna respon a la voluntat de «no deixar anar el poder o els beneficis que aquest li reporta». I
«aquest regidor ha tingut certs problemes amb el seu partit com a conseqüència d'algunes males gestions, t
punt de vista personal com de partit». Respecte a si Osuna ha pogut obtenir algun benefici personal de la se
capdavant d'Hisenda, ell ho nega categòricament, igual que ho fan el president comarcal de CiU, Josep Mari
portaveu de l'equip de govern municipal. «No ens consta que Osuna hagi comès cap irregularitat d'aquest tipu
alguna sospita és l'Ajuntament qui ho ha de perseguir», diu Llop.
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