NOTA DE PREMSA
Vilanova 365 desbloquejarà el projecte del PMUr3, el sector urbanístic
proper a Scorpia
El partit de Vanesa González s’ha reunit amb l’empresa promotora per conèixer
la informació del projecte, davant de les dificultats per obtenir-la per part de
l’Ajuntament
L’equip de Vilanova 365 ha pogut obtenir, mesos després de demanar-la, tota
la informació relativa al projecte de desenvolupament del PMUr3, que ocupa els
terrenys situats als voltants de Scorpia.
Recordem que l’equip de govern, dividit i trencat, no ha estat mai capaç de
consensuar i presentar una proposta seriosa i única respecte a aquest projecte,
com ja vam fer constar en els plens anteriors. Des de l’oposició no hem tingut
mai la informació completa, se’ns ha pressionat per votar a favor sense la
informació sobre la taula i ens han arribat missatges contradictoris dels partits
que formen l’equip de govern.

Ens hem sentit utilitzats i enganyats. Les disputes i els enfrontaments entre VA,
PSC, IPV i DECIDE han parat aquest projecte durant més d’un any, sense
donar explicacions i sense fer-nos partícips d’un projecte que va iniciar el
nostre grup quan estàvem a govern.

Per una banda hem tingut la negativa del Cividanes i Palacios a tirar endavant
el projecte per interessos merament partidistes. Per l’altra, Noemí Trucharte ha
actuat a esquenes dels seus socis de govern per treure rèdit polític i penjar-se
medalles a nivell individual.

En un exercici de responsabilitat, Vilanova 365 s’ha reunit amb l’empresa
promotora per tal de conèixer de manera directa el projecte i assabentar-nos
d’una vegada de com es vol desenvolupar el sector i quines són les propostes
comercials que s’hi instal·laran. Aquesta ha estat l’única manera d’aconseguir
la informació que V365 reclamava per poder votar el projecte, tal com ja va
demanar Vanesa González en el ple en què es va decidir posposar la votació
del PMUr3.

Ara, amb tota la informació sobre la taula, sense tenir en compte les opinions i
els interessos que mostraven els grups de l’equip de govern, Vilanova 365 ha
decidit desbloquejar aquest projecte i tirar endavant la proposta de
desenvolupament del sector tenint en compte que serà una oportunitat per a la
dinamització econòmica del territori i per a la millora de l’entorn natural
d’aquesta zona.

Els partits del govern han actuat de manera irresponsable i egoista,
avantposant els seus interessos polítics als interessos i als beneficis del propi
municipi. Han fet d’aquest projecte (entre d’altres) el cavall de batalla per
destruir-se entre ells i per dinamitar un equip de govern sorgit d’una moció de
censura injusta i injustificada.
No han estat a l’alçada d’un govern municipal que ha de vetllar pels interessos
comuns i per la bona gestió d’una administració propera i resolutiva, com ha de
ser l’Ajuntament. Han endarrerit un projecte amb mentides, conflictes, tensions i
friccions i deslleialtats entre els quatre protagonistes de la història: Trucharte,
Cividanes, Palacios i Imma González.
Una vegada més estem davant la impossibilitat d’aquest govern de treballar en
equip i treballar pel nostre poble. Una vegada més hem d’assumir la
responsabilitat des de l’oposició per poder aprovar un projecte que pot
beneficiar al municipi.

