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Grups
Municipals

La feina d’un regidor/a, com a servidor/a públic, ha der ser sempre, tal com marca el Codi Ètic, honesta, transparent i pulcre, amb
el màxim respecte cap a tothom. Aquesta feina no podria ser ni materialitzar-se sense tot l’equip humà que hi ha al darrere. En el
nostre Ajuntament, quasi 200 persones treballen dia a dia per transformar les nostres promeses electorals en fets. Treballadors
que se’ls caracteritza per la seva plena i total implicació i per la seva imparcialitat, sempre donant el millor d’ells mateixos. Fan
una feina moltes vegades a l’ombra, sense que se’ls vegi o se’ls escolti, però una feina, en definitiva, imprescindible perquè tot
funcioni a la perfecció i puguem viure cada dia una mica millor.
Des de el grup socialista volem fer públic el nostre total suport, sense fissures, a tot el personal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt;
als treballadors de Comunicació, Secretaria i Intervenció, Brigada, personal tècnic, Policia Local, neteja, escoles, residus, etc.
Volem encoratjar-vos a continuar amb la vostra feina, sense defallir, i amb la professionalitat que sempre us ha caracteritzat. Bones i merescudes vacances a tots.
ESQUERRA
REPUBLICANA

El grup del PP ataca per sistema els tècnics municipals. Malfien de la informació que els donen, es queixen de com queden a
les filmacions dels plens municipals, s’indignen del tracte que reben. Amb aquestes queixes només aconsegueixen incomodar
els treballadors municipals que intenten fer la seva feina amb total professionalitat, superant amb la seva implicació les limitacions de recursos que l’administració pot disposar. Si intenten atacar al govern municipal a través dels professionals que fan la
seva feina s’equivoquen de camí. Els regidors del PP, amb aquestes queixes, només fan que qualificar-se ells mateixos, posen
de manifest la seva absoluta prepotència contra els treballadors, la seva incompetència com a regidors. Culpen als altres dels
seus errors. Disfressen la seva ignorància amb l’arrogància cap als treballadors. Al grup municipal d’ERC ens sembla un tracte
intolerable en qualsevol cas, però més encara en el cas del grup del PP, que ha estat a govern des de 2007 i que d’una manera
o altra la seva gent ha estat manant gairebé ininterrompudament al nostre poble des de l’any 1979, o segons com es miri, des
de molt abans.
El pasado 27 de Mayo y bajo el lema “A Lliçà, les persones abans que les fronteres”, Lliça d’Amunt lanzó un grito de protesta
ante la grave crisis humanitaria que están viviendo las personas refugiadas. Son cientos de miles de personas las que mueren en
la guerra, ahogadas en el mar, asesinadas por las mafias, muertas de hambre o de enfermedad. Pero además, hay otras terribles
situaciones que ocurren y no salen en los medios de comunicación. Voluntarios de la ONG “Amb les teves mans” nos contaban
como los campos de refugiados se llenaban de pederastas acechando a los miles de niños que se quedaban solos al morir sus
familias y como se usan a estas personas para el tráfico de órganos, de los cuales muchos de ellos venían a nuestro propio país.
Un verdadero horror, al que desde EUiA queremos hacerle frente, luchando y denunciando este atentado contra los derechos
humanos. Por otro lado, queremos denunciar públicamente la actitud de los regidores del PP con respecto a los trabajadores
municipales. Nos avergüenza esa forma tan patética de hacer política. Ponen en su punto de mira a los profesionales de nuestro
ayuntamiento, sin ningún criterio y con argumentaciones falsas. Lo único que ponéis de manifiesto señores del PP es vuestro
profundo desprecio a la clase trabajadora de este país. Aunque es cierto que no nos sorprende.
Lliçà d’Amunt el nou Montecarlo de la Vall del Tenes?
Veïns de diferents barris i del nucli urbà es queixen per la manca de civisme que demostren molts conductors que circulen per
Lliçà a altes velocitats.
En carrers com Josep Llimona, Ramon Llull, Passeig de Sant Valerià, Ca l’Artigues, de l’Urgell, Anselm Clavé i Baronia de Montbui, per citar-ne alguns, els vehicles circulen a una velocitat excessiva; no es respecten els límits de velocitat ni els passos de
vianants.
Des d’aquí demanem solucions, són els conductors qui han de complir la normativa, respectar els senyals i donar prioritat de pas
a les persones en els passos de vianants; ja que no fer-ho suposa un perill per a tothom. Amb respecte als altres es viu millor.
I parlant de respecte demanem també al Sr. Javier Millán, regidor del PP, que moderi la seva actitud, el seu vocabulari i el seu
permanent atac injustificat als treballadors de l’Ajuntament i a la resta del Ple. Un atac que ara ha fet extensiu a les xarxes socials.
Hemos llegado al ecuador de la legislatura y toca hacer balance de estos dos años de gobierno. Mejor dicho, dos años de desgobierno a cargo de un pacto entre PSC, ERC, CiU (¿o es PDCat?) e ICV-EUiA (¿O son Podemos?), unidos sólo para formar un
Cordón Sanitario contra el Partido Popular y que sólo se ha dedicado a crear confusión y distracciones. Llevamos dos años sin
saber a qué opción política representan en nuestro municipio. ¿A CiU y a su presidente inhabilitado o al PDCat? ¿A Junts pel Sí,
que sólo persigue la independencia de Catalunya sin otro objetivo que romper España? Por no hablar de ICV-EUiA, que en las
últimas municipales compartieron propaganda electoral con Podemos y ahora su jefe de filas en España se ha convertido en un
mero comparsa de los podemitas, dejándoles sin grupo propio ni representación parlamentaria. Hablan mucho pero sólo sacaron
2 diputados, mientras que el Partido popular consiguió 137 gracias al apoyo de 8 millones de votos. Así que ya pueden ir diciendo, que si siguen así se van a quedar como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando.

