CONTINUEM TREBALLANT AMB PASSIÓ!
El passat mes de desembre es va aprovar el pressupost municipal per aquet any 2017,
amb la col·laboració de Fem Poble i del Partit Popular, als quals els hi volem agrair el
seu acte de responsabilitat. Disposar d’un pressupost no és una qüestió baladí. Es tracta
de la principal eina de la qual disposa el govern per poder actuar i desenvolupar les
seves polítiques en benefici de les persones. Hem treballat amb diàleg i mà estesa amb
tots els grups municipals i hem intentant encabir el màxim de sensibilitats i propostes,
buscant un pressupost de consens que permetés principalment que el municipi avanci.
No ens podem permetre de cap de les maneres quedar-nos aturats.
Per primera vegada, ha hagut un procés de participació ciutadana amb votació directa
dels veïns i veïnes, als qui volem agrair la seva implicació.
Aquest any, abordarem en profunditat grans projectes: l’obertura de la Casa de la Vila;
la posada en marxa del Local de Ribes; l’inici del projecte del Teatre de Les
Roquetes; l’obertura del nou CAP de Ribes; el nou skate park de Les Roquetes o la
remodelació del de Ribes; l’ampliació del CAP de Les Roquetes; la posada en marxa
del cowork de Les Roquetes o la planificació del viver d’empreses a Ribes, la millora
del camp de futbol de Ribes, la col·locació de desfibril·ladors als equipaments, els
nous pavellons annexos, la millora a les urbanitzacions, entre d’altres actuacions
previstes.
Una aposta decidida per posar al dia el nostre municipi!
Lamentem un cop més, el NO d’Unitat Municipal 9 i de Convergència-VIA. Estan
instal·lats en una dinàmica que no afavoreix al municipi i a les seves persones. Han dit
que NO a 300.000 euros per crear plans d’ocupació municipals; han dit que NO a
120.000 euros de subvencions per les persones emprenedores; o li han dit que NO a
endegar el projecte del Teatre de Les Roquetes o a la remodelació del camp de
futbol de Ribes a través dels pressupostos participatius. Pensem que aquesta posició és
absolutament inacceptable.
Volem continuar treballant AMB PASSIÓ per als veïns i veïnes de Sant Pere de Ribes,
conjuntament amb tots aquells grups municipals que vulguin treballar i sumar.
PSC Ribes-Les Roquetes.

