PER UN PROJECTE DE MUNICIPI COHERENT AMB LES
NECESSITATS SOCIALS
Aquest any per fi s’ha dignificat una zona al ben mig del nucli de les Roquetes i està
adequada a les demandes de la ciutadania, en especial jove, amb el Cruyff Court i l’Street
Workout. Això prové d’una moció el 2015 que vam presentar. S’ha fet realitat ara amb
245.000 euros més de despesa de l’esperada. Esperem que no s’endarrereixin i es desviïn del
pressupost tant els altres acords de Fem Poble com la reobertura del Teatre de Les Roquetes o
la construcció d’una nova llar d’infants
Quant a Ordenances Fiscals, hem perseguit la progressivitat fiscal: que pagui més qui més
en té. Hem fet propostes relacionades amb el S.A.D., les llars d’infants, la taxa
d’escombraries, els Serveis Funeraris i la promoció cultural… i s’han aprovat dues:
l’augment de la taxa d’escombraries a les entitats bancàries (ara pagaran segons la seva
superfície) i l’ampliació els festius i cap de setmanes del Servei d’Atenció Domiciliària.
Quant a pressupostos, l’any passat vam arribar a un compromís amb el govern en temes com
l’habitatge i la mobilitat, l’ocupació i equipaments. Per garantir la mobilitat als equipaments
bàsics com escoles, CAPs, Ajuntament, Hospital… vam aconseguir l’estudi d’una línia de
bus urbana. D’aquí sorgeix la creació del TAD, un servei de Transport a Demanda, la
millor de les opcions per oferir un servei ràpid i accessible de les urbanitzacions Can Pere de
la Plana, Mas Alba i Can Lloses amb la col·laboració dels taxistes. En el cas de l’habitatge, la
prioritat era i és atendre la necessitat social urgent per ampliar el parc públic, invertint
un milió d’euros. Però, després de tot l’any, només s’han gastat 60.000€ amb la compra
d’un habitatge!
Hem sigut constructius i encara així el govern no ha complert el compromís de l’any anterior,
per això hem de ser crítics. El PSC ha demostrat que no ha tingut mai projecte de municipi i
que han anat fent de les propostes dels altres, sobretot de les nostres. I si no haguéssim estat a
sobre no s’hauria executat res.
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