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ERC i CiU trenquen el pacte de
govern a La Roca del Vallès
L'alcalde, Albert Gil, ho justifica per "la progressiva pèrdua de confiança entre les
dues formacions" | Segons ha sabut NacióGranollers la decisió hauria estat presa
gairebé per unanimitat per l'assemblea local dels republicans

L'alcalde de La Roca del Vallès, Albert Gil, el dia en què va assumir el càrrec | Ajuntament de La Roca del
Vallès

ERC i CiU de La Roca del Vallès han trencat el pacte de govern que els permetia governar al
municipi des de les eleccions municipals del mes de maig.
L'alcalde Albert Gil ha fet una roda de premsa aquest migdia per explicar els motius del
trencament. Segons l'alcalde s'ha arribat a aquest punt per "la progressiva pèrdua de confiança
entre les dues formacions". Gil ha confirmat que la decisió va ser presa el passat dimarts per
l'assemblea local d'ERC.
L'alcalde ha recordat que van arribar a un acord ara fa un any ?amb il·lusió? però que ara amb el
pas del temps han vist que no funciona: ?Està clar que les dues formacions tenim una manera
diferent d'entendre la política municipal i de les maneres de fer?, ha explicat.
En la seva declaració, Gil ha comentat que a partir d'avui "s'obre un nou camí", i ha expressat la
intenció d'ERC d'obrir la governabilitat municipal a tots els grups polítics i que segueixen volent un
canvi en el municipi i en les maneres de fer la política municipal.
Gil ha estat acompanyat pel secretari nacional de política municipal d'ERC i diputat al Parlament,
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Marc Sanglas; el també diputat d'ERC, Chakir El Homrani; el secretari d'organització d'ERC
Vallès Oriental, Ivan Martinez; i el secretari de política municipal d'ERC Vallès Oriental, Ramón
Majà, com també de membres de l'assemblea d'ERC la Roca.
El pacte de govern
A les eleccions d'ara fa un any els republicans es va convertir en la força més votada i comptaven
amb cinc regidors. Al cap d'uns dies van arribar a un acord amb CiU, que als comicis va quedar
com a tercera força més votada amb quatre regidors.
El pacte va suposar l'entrada dels convergents al govern amb quatre carteres, algunes de tan
destacades com Urbanisme, Habitatge o Hisenda.
A l'anterior legislatura l'alcalde de la Roca va ser el convergent Rafael Ros, que comptava amb el
suport d'un regidor del Partit Popular però precisament també d'un d'ERC des de fora del govern.

Més comunicació
El trencament arriba uns dies després que Convergència fes arribar a l'alcalde un document de
set punts ?per millorar el pacte de govern?. En aquesta carta demanaven més planificació, més
comunicació i definir millor les funcions de les regidories.
L'alcalde Gil ja va anunciar en aquell moment que debatria el document amb la militància
republicana.
Tot i això, des dels dos partits es parlava d'una bona relació, però al mateix temps admetien que un
govern de coalició ?comporta certes friccions?.
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