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Ciutadans (Cs) Terrassa abandona els grups de treball del 'Pacte de Ciutat'

Director, Wednesday 17 June 2020 - 16:53:01

·Javier González ha assenyalat el futur es dibuixa insostenible amb Txt en el govern de la ciutat

El Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Terrassa, Javier González, ha participat en la segona sessió de
treball del grup de sostenibilitat i medi ambient del Pacte de Ciutat hem fet les nostres aportacions com un exercici de
responsabilitat en el nostre compromís amb la resta de grups i els tècnics municipals , i ha assenyalat que haig de destacar
que hi ha hagut bona sintonia en el debat de les nostres iniciatives , però davant l'absència dels altres partits de l'oposició
ha manifestat que Ciutadans deixarà a partir d'avui mateix d'assistir a tots els grups de treball per al Pacte de Ciutat , i ho ha
justificat si ja era poc eficient el treball sense la presència del principal partit de l'oposició, en solitari deixa de tenir sentit .
Malgrat això, González ha remarcat que de moment no ens sortim del Pacte de Ciutat i ha precisat que el Pacte està
per sobre dels partits, però per sobre del Pacte està el respecte a Terrassa i als seus ciutadans .

D'altra banda, González ha reiterat la necessitat que el partit de l'alcalde Tot per Terrassa (Txt) assumeixi que és imprescindible el
respecte institucional en aquests moments segueix en l'aire l'assumpció de responsabilitats de l'alcalde per haver donat crèdit a
uns suposats insults arrabassant al exalcalde Alfredo Vega la presumpció d'innocència i ha precisat es va demanar Junta
de Portaveus per a aclarir el succeït i no sols no ha estat convocada sinó que s'ha aprofitat per a internament continuar
menyscabant la credibilitat del senyor Vega , i afegeix la resta de grups no podem ser indiferents, perquè ja hem tingut alguna
experiència similar en aquest mandat i perquè el futur es dibuixa insostenible amb Txt en el govern de la ciutat .

