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Veïns per Rubí critica que «es vulgui
tirar endavant un POUM sense
consens polític»
Titllen l'alcaldessa d'"irresponsable" i lamenten que s'hagin "perdut quatre anys
més"

Veïns per Rubí davant la retirada del punt del POUM de l'ordre del dia del ple | RubiTV.cat

Veïns per Rubí ha tornat a lamentar "la irresponsabilitat de l'alcaldessa de Rubí per voler tirar
endavant un POUM sense ampli consens polític", després que ahir es retirés el punt d'aprovació
d'aquest document de l'ordre del dia del ple
(https://www.rubitv.cat/noticia/132/es/retira/punt/aprovacio/poum/ordre/dia/ple/desembre) .
La formació d'independents critica que l'aprovació del POUM depengui "de cinc regidors no
adscrits, dos dels quals expulsats del Partit Popular, i que no han justificat gairebé 30.000? de
les assignacions que van rebre com a grup municipal
(https://www.rubitv.cat/noticia/119/diversos/grups/municipals/donaran/compte/seves/despeses) ".
Així, se sumen a l'opinió d'altres grups municipals que creuen que si el punt es va retirar de l'ordre
del dia va ser per l'absència dels regidors Jonatan Cobo i Noelia Borque, que haurien impedit
que el document tirés endavant per manca de suports.
Veïns per Rubí torna a demanar "que es comenci la redacció d'un nou POUM d'ampli consens
polític", i lamenta que "s'hagin perdut quatre anys més en aquesta qüestió durant aquest mandat",
fet del qual fan directament responsable a l'alcaldessa.
El grup municipal de Veïns per Rubí ha format part, des de l'inici, del bloc d'oposició al POUM
format per ERC, l'AUP i ICV
https://www.rubitv.cat/noticia/139/veins/rubi/critica/es/vulgui/tirar/endavant/poum/sense/consens/politic
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(https://www.rubitv.cat/noticia/72/erc/aup/icv/vr/podem/demanen/nou/poum/ajusti/al/context/actual
) ; i també s'ha pronunciat en solitari sobre el Text Refós en més d'una ocasió.
Setmanes abans de l'aprovació inicial del Text Refós, l'octubre de 2017, la formació va demanar la
dimissió de la regidora de Serveis Territorials, Maria Mas
(https://www.rubitv.cat/noticia/140/veins/rubi/demana/dimissio/maria/mas/seva/inaccio/amb/poum)
, per la seva "inacció" amb la qüestió del POUM.
Un cop aprovat definitivament el document, els independents es van mostrar convençuts que la
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona tornaria a tombar el POUM aprovat al ple municipal
(https://www.rubitv.cat/noticia/142/veins/rubi/esta/convencut/comissio/urbanisme/tombara/altra/ve
gada/poum) .
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