Les nostres propostes al Pressupost 2019

El passat dimarts 27 de novembre el govern municipal va proposar al Ple Municipal la discussió
i aprovació del Pressupost Municipal per al 2019.
Des del grup d’Unitat Municipal 9 – CUP vam fer saber al govern les prioritats que enteníem
que eren imprescindibles que el govern recollís en aquesta proposta de Pressupost.
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Hem plantejat la necessitat de fer accions concretes per tal de consolidar l’Hospital
Sant Camil com a hospital de referència, i iniciar l’estudi pel desenvolupament de
l’Àrea Sociosanitària.
Volem abordar el debat sobre el model de recollida i tractament de residus. Tenim un
servei cada cop més car que no compleix amb els objectius ni amb un servei correcte
per a la ciutadania ni pel medi ambient.
També insistim en la necessitat d’acabar amb l’enquistament en els processos
urbanístics. Cal fer accions per la finalització i integració de les urbanitzacions al
municipi.
El municipi requereix d’un servei funerari, tanatori i cementiri municipal. No s’ha
d’esperar més i començar a treballar-hi.
Un altra de les qüestions fonamentals pel nostre grup era la necessitat de dur un
control de les externalitzacions i les concessions dels serveis municipals. Malgrat el
consens polític que hi ha hagut, el govern no ha fet cap acció en aquest sentit.
Volem conèixer l’estat d’execució i el calendari d’algunes de les inversions o projectes
que ja han estat aprovats en el Ple, així com dels compromisos que ha contret el
govern. En aquest sentit destaquem: INS Xaloc, l’ampliació del CAP de les Roquetes, la
segona fase del CC El Local, l’ampliació de la biblioteca Josep Pla, l’annex del Pavelló de
Ribes, la subvenció a entitats amb patrimoni, la planta de biomassa, Ràdio Ribes, etc.
Per últim demanem algunes inversions en l’espai públic que entenem que són
d’urgència: zona carç-Costerets, diversos punts d’accessibilitat, Can Quadres, Pi-Sant
Pau...

La proposta de Pressupost que va ser aprovada amb el suport del PP i l’abstenció de Fem Poble
no compleix amb els mínims que exigíem des de el nostre grup municipal. Posen de relleu, un
cop més la manca de model de municipi del govern, la incapacitat en la gestió, la opacitat en la
informació i el clientelisme en l’acció.
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