A poc de les eleccions municipals de 2019.
Quan està per esgotar-se la Legislatura 2015-2019 creiem que podem començar a fer balanç del que
ha succeït tot aquest temps.
El resultat del que cadascú portava al programa electoral, el que s’ha realitzat, el que no, tot un seguit
de preguntes que es deuen fer els votants de tots els partits, i que és un deure que cada partit ha de
responsabilitzar-se per la feina ben feta o no, és una cosa que pertany a cada partit i amb el que fa al
partit de Govern hi ha molt de què parlar.
EL Grup Municipal d’Esquerra portava un programa molt concret, acurat i treballat, s’han aconseguit
alguns dels projectes, la pista coberta annexa al pavelló de Ribes, massa tard, 3 anys d’espera, però al
cap i a la fi en marxa, ampliar horaris a les biblioteques en èpoques d’exàmens, contenidors de
deixalleria mòbil, centre d’emprenedoria, per concretar, punts de recarrega de vehicles elèctrics,
planta de biomassa, per començar; arranjament de la pl. Llobregat, no acceptada; centre residencial
per a gent gran, no acceptat; espais d’aparcament comercial, sense contesta; regidoria
d’urbanitzacions, per definir; enllumenat eficient i no contaminant al municipi; i per descomptat, el
Govern si ha fet alguna se l’ha fet seva. A part de les mocions que queden en un calaix i no se’n sap
res, si han estat tramitades o no, en resum, un voler apropiar-se dels projectes dels altres partits per
no tenir ni un model de municipi ni programa electoral però amb una incapacitat absoluta de tirar-ho
endavant.
El nostre Ajuntament és un Ajuntament sanejat, econòmicament parlant, però això no és motiu que
es malbaratin els diners a tort i a dret, l’últim exemple és una font lúdica al parc Pompeu Fabra,
import 290.831,45€, estem d’acord que els espais verds i d’esbarjo estiguin ben cuidats però aquesta
despesa la trobem desmesurada quan hi ha carrers amb l’asfalt molt malmès, voreres que per les
arrels dels arbres no es pot ni circular, que si algú pren mals a conseqüència d’això i posa una
denuncia per danys i perjudicis sempre és denegada, com si l’Ajuntament no tingués cap
responsabilitat, i altres petites coses que passen dia a dia als ciutadans que per ells són importants i
que s’han d’escoltar.
Hem d’apostar per un Municipi on l’Ajuntament sigui mes proper, que la burocràcia no sigui tan
feixuga, que la gent es senti acollida quan va a fer una tramitació, que hi hagi un projecte de
municipi en general, per als nuclis urbans i per a les urbanitzacions.
Tot i això seguirem treballant fins l’últim dia per millorar el nostre municipi amb els principis
republicans i sempre a la memòria #llibertatpressospolitics.

Grup municipal ERC

