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...REGIDOR NO ADSCRIT... 

 

(Aquest missatge va quedar en quarantena el març de 2020 fa un any que no es publica res... i han passat massa 

coses)... El dia 02/01/2020, per motius legítims i de conviccions de política local, vaig renunciar voluntàriament a 

continuar exercint de cap de l’oposició, de portaveu de JxVilassar, i en vaig abandonar la coalició local amb l’antiga 

CIU per continuar exercint de càrrec electe en aquest Consistori com a regidor no adscrit a cap grup municipal. És un 

dret i una aposta personal i de fidelitat al grup local que vam crear amb conviccions de política municipal i amb 

l’objectiu de ser un poble senzill i compromès amb la gent, el medi ambient i amb l’entorn que ens envolta... Aquest 

criteri de principis és el que he vingut defensant des de sempre, i compte amb el suport de la gent que m’ha estat 

votant i donant suport en el projecte des del 2007, i a la qual agraeixo immensament i de tot cor el seu suport i ajut... 

Per això no es poden perdonar ni oblidar els compromisos bàsics de campanya pels quals ens vam presentar a les 

eleccions del maig de 2019, com tancar Viserma i municipalitzar els serveis, l’auditoria complerta i de veritat 

(econòmica, administrativa i de recursos humans 2005-2019) de tot el grup municipal (Ajuntament, Organismes 

autònoms i Viserma), no la que podem veure a la web aquest dies, que és normativament obligatòria des de l’any 

passat i referida a l’anualitat. Cal explicar a la ciutadania el que ha passat... perquè vam arribar a un deute de 30 

milions, perquè es van vendre els terrenys per habitatge públic a un banc, perquè l’Ajuntament va recomprar les 

propietats de l’empresa pública que ja eren municipals, perquè durant tants anys s’han anat apujant els impostos 

mentre no s’invertia pràcticament res en els serveis bàsics i en via pública, i les novetats d’aquest any, perquè s’han 

perdonat els més de 2.750.000€ que Viserma devia a l’Ajuntament i perquè feia 5 anys que no s’actualitzava el 

compte patrimonial municipal, que és obligatori revisar cada any... La mala gestió de l’empresa municipal Viserma, ha 

estat l’artífex, i encara avui se li encomanen nous serveis deficitaris, tot i que representa un sobre cost evident, i amb 

greus deficiències de funcionament, com s’explica en la revisió del romanent de tresoreria de 2017 efectuat per la 

Sindicatura de Comptes a finals de 2019. Hem de tancar el passat sense ombres i donar respostes a la ciutadania, i 

lluitar contra la política de tapar, somriure i tapar... Per tant, com a Regidor no adscrit, mantindré els criteris que he 

defensat sempre, recollits en el programa electoral que vaig elaborar i pel qual en vaig ser escollit. Com a electe i com 

a vilassarenc, continuaré treballant pel meu poble, per la llibertat de l@s pres@s polítiqu@s, pel retorn de l@s 

exiliad@s, per la democràcia, per la defensa dels drets fonamentals i pel dret a decidir del meu país... Pel que us calgui 

menester, ja sabeu on soc: Joan Alfons Cusidó cusidomja@vilassardedalt.cat. ...Gràcies gent de Vilassar...  
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