UNS PRESSUPOSTOS SENSE PROJECTE
Aquest mes de desembre, sense temps per treballar-los i amb la improvisació a que ens
tenen acostumats, es van aprovar els pressupostos municipals per al 2017.
Igual que l'any passat hem tornat a demanar per què no s'estableix cap espai per poder
debatre les propostes i una línia clara que defineixi un futur clar per al nostre municipi.
Som el municipi més sanejat econòmicament i amb més possibilitats d'establir un
projecte clar per portar Sant Pere de Ribes a un lloc destacat en les diferents iniciatives
que es promouen a la comarca, i definir-lo com un centre neuràlgic per a la seva
activitat social i econòmica.
L'equip de govern va engegar de forma accelerada un procés participatiu per a una part
dels pressupostos, i que volem entendre com un punt de partida per a uns pressupostos
participatius, més plurals i decisius per a tots els nuclis com hem demanat des d’ ERC
des del primer moment. Igualment és el que va intentar fer amb la resta dels grups
municipals a l'hora de tractar els pressupostos, demanar individualment als grups les
seves aportacions, i no permetre un debat conjunt per valorar la feina i aportacions de
tots els grups així com les intencions de l'equip de govern.
Per part del grup municipal d'ERC, vàrem aportar diferents propostes entre les quals cal
destacar: Deixalleria mòbil. Aprofitar l'antic CAP per instal·lar un Centre
d'Emprenedoria. En la via pública, Arranjament plaça Llobregat, i també canvi
d'enllumenat via pública. Aprofitar l'espai on està ubicat el teatre de les Roquetes per a
un projecte d'una residència per a Gent Gran. Una proposta de futur, per encapçalar un
projecte a nivell comarcal d'una planta de producció de biomassa.
Com succeeix sovint amb aquestes propostes, les acabem descobrint quan l'equip de
govern les fa seves i tergiversa el seu sentit final , només per donar un sentit electoral.
Per part del grup municipal d'ERC, vàrem fer públiques totes les nostres propostes als
mitjans i a la resta de grups, per establir un debat que creiem necessari, i que no va
existir. Tot i això, i per decisió de l'executiva local d'ERC, el nostre vot va ser en contra
per demostrar la manca de confiança en la gestió i manca de projecte de l'actual govern
del PSC, sense cap possibilitat de negociar cap projecte amb l'equip de govern.
Seguirem treballant per aportar totes les propostes que creiem que ajuden al benestar
dels ciutadans de Sant Pere de Ribes.
Salut i República.
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