
ÒDENA A FONS AVANCEM 
          Agrupació d’electors 

 

 

 

 

Proposta a l’equip de FEM, per a la resolució del bloqueig actual del consistori. 

 

Donada la situació de bloqueig actual, que no permet el desenvolupament normal 
d’acords per establir nous pressupostos, estratègies a futur i estabilitat al consistori.  

Tenint a més en compte l’actual estat dels veïns del Barri Sant Pere, Pla de la Masia, 
Manyoses i Sant Ramon, respecte a la falta de confiança en el seu consistori, i essent 
aquesta falta de confiança compartida per altres nuclis, així com  la sensació permanent 
de no representació dels seus interessos, des d’ ÒAF establim: 

 

- Que cal una renovació del lideratge municipal. 
- Que aquest lideratge ha de tenir com a  prioritat, avançar el màxim en les accions 

pendents de resoldre al  del Barri Sant Pere, Pla de la Masia, Manyoses i Sant 
Ramon, quant al Sector residencial, aeròdrom, civisme, seguretat, contaminació, 
etc. 

- Que  per portar a terme aquest nou lideratge, la persona ha de ser un regidor del 
mateix  Barri Sant Pere, Pla de la Masia, Manyoses i Sant Ramon, coneixedor 
de la zona i implicat en la resolució de tots els temes esmentats. 

- Que ha arribat el moment que es governi des d’aquests nuclis amb vista a tot el 
municipi. 

- Que per ajudar, assegurar i consolidar aquests objectius, ÒAF entraria al govern 
com a 1r tinent d’alcalde amb les  àrees d’urbanisme, ensenyament i empresa.  

 

Ha arribat el moment, que els nuclis se sentin tots escoltats i cuidats per igual al nostre 
municipi, ha arribat el moment de resoldre situacions històriques enteses com a greuges. 

Aquest document es farà públic al finalitzar la reunió i estableix un període de resposta 
per part de l’equip de FEM, no superior a les 18:00 hores del dijous 3 de febrer de 2022. 

 

En nom de tot l’equip d’ Òdena a Fons avancem 

 

 

 

Andreu Garcia 

Regidor ÒAF 


