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VÍDEO Xavier Garcia Zabal:
«Espero que Olot tingui un govern
d'esquerres»
El candidat d'Olot en Comú fa balanç de la feina feta a l'oposició aquests quatre
anys a l'espera d'obtenir més bons resultats per a bastir una majoria amb ERC i
la CUP

Xavier Garcia Zabal, d'Olot en Comú, aquest matí davant l'Ajuntament. | Xavier Borràs.

El candidat d'Olot en Comú, l'actual únic regidor d'aquesta formació a l'Ajuntament d'Olot, Xavier
Garcia Zabal, espera que a les pròximes eleccions municipals del 26 de maig els resultats siguin
prou bons per a poder formar un govern d'esquerres al Consistori i que no "es torni a repetir la
mateixa circumstància" que a l'anterior mandat, quan tot i haver-hi majoria d'esquerres (entre ells,
ERC i la CUP) no hi va haver acord i es va lliurar el govern municipal a la coalició sociovergent
formada per CiU i el PSC, que es va trencar l'any passat després que els socialistes van donar
suport a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola contra el procés català.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=UgOFOuoiIv0
El candidat dels Comuns ha presentat aquest matí davant l'Ajuntament d'Olot el balanç d'aquests
quatre anys de mandat com a regidor a l'oposició, en què han presentat fins a 43 mocions -15 de
les quals de forma conjunta amb altres grups municipals-, el 94% de les quals han estat
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aprovades, amb la voluntat "de ser útils als ciutadans i ajudar a solucionar els seus problemes".

Quadre descriptiu de les mocions presentades per Olot en Comú durant aquest mandat. Foto:
@OlotEnComu.

Garcia Zabal ha manifestat que de les mocions que més n'estan contents, perquè tirran
endavant si res no s'espatlla, hi ha la de la piscina municipal coberta de la ciutat -amb projecte i
compromís- i la de la tarifació social, per manera que els ciutadans paguin els serveis prestats per
l'Ajuntament segons quin sigui el seu nivell de renda. Aquestes dues mocions aprovades
"representen la nostra essència més de tipus social i al servei de les persones", ha afirmat el
candidat. De fet, el compromís de l'equip de govern en relació amb la piscina municipal coberta i
una major inversió en els barris de Sant Miquel i el Nucli Antic van ser claus perquè Olot en Comú
donés el sí als pressupostos municipals de 2019.
Pel mateix motiu argumentat, "l'exercici de transparència", s'ha presentat el balanç econòmic
d'aquests quatre anys tant en relació als ingressos com a regidor i del grup municipal d'OLot en
Comú, un exercici que també faran públic en relació amb la campanya electoral, que tindrà un
altre punt informatiu d'interès la pròxima setmana quan es presenti la llista definitiva que concorrerà
amb Olot en Comú i Xavier Garcia Zabal com a cap de llista a les eleccions municipals vinents.
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Quadre del balanç econòmic d'ingressos i despeses d'Olot en Comú d'aquest mandat. Foto: @OlotEnComu.
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