COMPLINT AMB LA PARAULA DONADA
Tot just ara fa uns dies vam aprovar el pressupost municipal per l’any vinent i últim pressupost
d’aquesta legislatura. Han estat 4 anys treballant de manera incansable i al servei de les
persones i 4 pressupostos que així ho han reflectit. Hem complert la paraula donada i els
compromisos que a l’inici de la legislatura us vam proposar. El pressupost té com a principal
objectiu i focus d’acció la millora de la vida de les persones. I com diu el refranyer: per a mostra,
un botó! Aquí us volem relacionar alguns petits exemples d’aquesta aposta i encara què en
Educació, Habitatge o Ocupació no tenim competències, davant la inacció de la Generalitat, fem
propostes municipals:
1. De suport a la gent gran i persones dependents augmentant i creant nous serveis a
domicili (higiene, bugaderia ,àpats ) perquè puguin estar a casa de manera digna, fent
també adequacions de l’habitatge perquè puguin viure amb seguretat.
2. Per crear ocupació destinem 300.000€ a plans d’ocupació per a persones en situació
d’atur. Més 120.000€ en ajuts per al petit comerç i autònoms. A més, de 54.000€
d’accions amb les associacions de comerciants del municipi.
3. Per una educació pública de qualitat invertim 460.000€ en projectes de millora a les
escoles i 750.000€ en la redacció del projecte IES XALOC i una nova llar d’infants.
4. Per a l’habitatge destinem 200.000€ a ajuts de lloguer i apostem per la compra i
construcció de nous d’habitatges públics.
5. Per connectar les urbanitzacions amb el poble posem en marxa el transport a demanda
amb un cost de 100.000€.
6. Per continuar millorant l’Espai Públic destinem 615.000€ en millores de carrers, places
i serveis bàsics.
Volem agrair totes les propostes que la ciutadania ha fet amb els pressupostos participatius i en
concret a les propostes guanyadores:
1. Millora de l’enllumenat públic “poble ben il·luminat, poble segur per a totes”.
2. Projecte de millora del pati de la Llar d’infants Els Tres Pins.
3. Marquesina pel pati de l’Escola Santa Eulàlia.
4. Millora seguretat vianants “salva peatones”.
5. Aula multisensorial de la Llar d’infants El Cargol.
El govern municipal ha escoltat i incorporat propostes de TOTS els grups polítics i volem agrair
la coherència d’alguns d’ells que han facilitat l’aprovació però també cal dir que lamentem la
incoherència d’altres que malgrat els esforços han dit que NO! Un NO al qual PDeCAT-ViA, UM9CUP i ERC ja ens tenen acostumats. Malgrat que aquest NO, és un NO als veïns i veïnes del poble
i a les seves necessitats. Nosaltres, continuarem complint la paraula donada!
Grup municipal PSC

