L’ACORD
ACORD DE GOVERN SEGUEIX VIGENT A
L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Els grups municipals d'IPR i Junts per Catalunya varen formalitzar un Pacte de
Govern per la legislatura 2019-2023.
2019
En el mencionat pacte s'acordava crear
una comissió mixta de seguiment del pacte de govern, que tenia la funció de
vetllar pel compliment dels compromisos establerts.
Des de l’equip de Govern volem manifestar que el passat dilluns 11 de maig
ma en la
reunió de seguiment del Pacte de Govern es va prendre un posicionament
unitari de 10 de les 12 persones d’apartar de l’equip de govern i de forma
temporal all Primer Tinent d’Alcalde el Sr. Joan Moreno així com nomenar
interlocutors vàlids del partit Junts per Catalunya a Roda el regidor Albert
Aguilar i la regidora Marina Quintana.
Quintana
L'expulsió de l'equip de govern
gov
del primer tinent d'alcalde Sr. Joan Moreno va
venir motivada per la pèrdua de confiança,
confi
deslleialtat, manca de dedicació i
treball així com la negligència en l'assumpció de les seves responsabilitats.
La pèrdua de confiança i deslleialtat ha anat creixent fins a fer-se
se insostenible.
Era un clam, des de feia mesos per part dels grups municipals, la seva manca de
crèdit i rigor així com el clima generat amb els mateixos treballadors
treba
de
l’ajuntament,, veïns i entitats davant les seves actuacions incoherents.
incoherents
No és menor la mala gestió del regidor i la seva assumpció de responsabilitats
en la custòdia del material EPI sanitari de l'Ajuntament de Roda, del qual n’era
responsable el regidor Joan Moreno.
Mor
L’executiva
utiva comarcal de Junts per Catalunya ha deciditt iniciar el procés
d’obertura d’un expedient disciplinari, amb caràcter
cter d’urgència, per determinar
si les seves actuacions són motiu d’una sanció exemplar.

El dimarts 12 de maig la regidora Marina Quintana va presentar a l’Ajuntament
de Roda de Ter una carta de renúncia als seus càrrecs dins de l’equip de govern.
El pacte de govern, per tant segueix vigent, amb la conformitat dels
regidors d’ IPR, el regidor Albert Aguilar i l’executiva comarcal de
Junts per Catalunya.
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