Comunicat dels grups municipals del PSC, CiU i
Ganemos Palau sobre la incorporació de noves
formacions al govern municipal
"Després de la signatura del pacte de govern entre PSC i CiU el passat 12 de juny, i la posterior
incorporació de Ganemos Palau amb la subscripció íntegre del document d'acord de govern per
part de les tres formacions, tal i com varem anunciar ens hem mantingut oberts a la possibilitat
d'incorporació d'altres formacions en les mateixes condicions.
En les dues darreres setmanes hem mantingut converses en aquest sentit amb ICV sense que
finalment l'acord hagi estat possible ateses les condicions d'incorporació exigides per aquesta
formació, tot i que en el fonamental son molt similars a les que s'incorporen de manera genèrica en
l'acord signat. Pero la insistència de la seva inclusió detallada contravé l'objectiu que era que totes
les formacions del govern tinguessin les mateixes consideracions en el pacte subscrit.
Tal i com vam comunicar a ICV en reunió mantinguda ahir dia 9 de juliol, i d'acord amb el
compromís públic expressat per les tres formacions que integren l'actual govern municipal,
continuem restant oberts en un futur a més incorporacions, com la de la mateixa ICV. Si bé, a la
vista de determinades condicions exigides i la indefinició en alguns dels aspectes plantejats, s'ha
preferit optar per deixar transcórrer alguns mesos per així poder valorar amb major perspectiva
alguna de les diverses condicions presentades.
En aquest moment, en el que tenim un govern estable, aquest té com a únic objectiu posar-se a
treballar de ferm en les propostes ja consensuades i en les línies de govern assumides pels tres
grups.
La ciutadania espera de nosaltres una gestió publica efectiva i aquest és el principal objectiu de les
tres formacións que integren actualment l'equip de govern."
Palau-solità i Plegamans, 10 de juliol de 2015

