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ISP vol que CiU aclareixi si va negociar amb ERC per deixar-los fora del govern

ISP deixa el govern de Sant Pere i 
Llesuy (CiU) es queda en minoria

Josep Maria Llesuy (CiU) Dolores López (ISP)

Sant Pere de Vilamajor

Joan B. Mauri

L’alcalde de Sant Pere de 
Vilamajor, Josep Maria 
Llesuy (CiU), s’ha quedat en 
minoria després de la decisió 
d’Independents de Sant Pere 
(ISP) de trencar el pacte i 
abandonar el govern (CiU-
ISP-PSC-PP). La renúncia de 
l’única regidora d’ISP, Dolo-
res López, arriba després de 
rumors que apuntaven que 
CiU havia negociat la incor-
poració d’ERC al govern, per 
deixar fora ISP. CiU i ERC 
van desmentir el rumor. 

En les eleccions de 2007 
CiU va ser la llista més vota-
da, amb tres regidors, però va 
haver de pactar amb ISP, PSC 
i PPC, amb un regidor cada 
grup, per tenir la majoria, de 
sis regidors. ERC i GISP, amb 
dos regidors cadascun i Ciuta-
dans, amb un sol regidor, van 
quedar a l’oposició.

Dolores López era una de 
les dues regidores amb dedi-
cació exclusiva i responsable 

d’Hisenda, Educació i Benes-
tar Social. Segons Llesuy “se 
li va donar la primera tinència 
d’alcaldia que no li correspo-
nia i les regidories que volia, 
que eren les més potents”.

ISP justifica la seva decisió 
“davant la posició poc trans-
parent de la secció local” de 
CiU. Diu que CiU fa determi-
nats moviments polítics “al 
marge de l’acord de govern”. 
Uns moviments que, segons 

ISP, es van intensificar les 
darreres setmanes d’agost. 

En un primer moment ISP 
va plantejar la suspensió del 
govern fins que es reconduís 
la situació, però López diu 
que l’alcalde no ha aclarit els 
dubtes sobre les negociacions 
amb un altre grup, i això ha 
provocat la seva sortida del 
govern. La regidora diu que 
ISP pot seguir col·laborant en 
temes clau” i considera que 

l’alcalde “està obligat a deixar 
clar davant els veïns” quins 
suports té.

L’alcalde va desmentir 
fa uns dies els rumors que 
situaven ERC al govern, qua-
lificant-los de “malintencio-
nats”. ERC ho negava des de 
la seva web. Cristina Romero 
(ERC) afirma que trencar el 
pacte ara és deixar el govern 
en situació delicada, quan hi 
ha importants qüestions per 
aprovar. Els republicans es 
mostren receptius a partici-
par en les grans decisions.

L’alcalde diu que ja va des-
mentir els rumors de pacte 
amb ERC, però que “ISP va 
suspendre el pacte a esque-
na de tothom”. L’alcalde 
afegeix que “se li van posar 
condicions consensuades per 
continuar en el govern, però 
no les va acceptar i va decidir 
marxar”. “No em fan por els 
pactes puntuals amb els grups 
de l’oposició per aprovar els 
grans temes com el POUM, 
les  ordenances i el pressu-
post”, assegura Llesuy. 
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Jordi Cuminal

Jordi Cuminal, de 
Sant Celoni, serà 
diputat de CiU

Sant Celoni

El regidor i primer tinent 
d’alcalde de Sant Celoni, 
Jordi Cuminal, serà aviat 
diputat de CiU del Vallès 
Oriental al Parlament de 
Catalunya. La previsible 
renúncia de Ramon Camp, 
per incorporar-se al Consell 
General del Poder Judicial 
obrirà les portes a Cumi-
nal, que fins al novembre 
és el secretari general de 
la Joventut Nacionalista de 
Catalunya (JNC). Cuminal va 
ser el número 29 a la llista de 
CiU per Barcelona al Parla-
ment l’any 2006 i la federació 
va tenir 27 escons. 


