PROPOSTES CONCRETES PER ALS PRINCIPALS REPTES DE LA NOSTRA
CIUTADANIA
El PSC aprova els pressupostos del 2017 gràcies a un acord amb Fem Poble. Per què un
grup que ha sorgit per donar una alenada de progressisme a les polítiques municipals i
que ha estat a la bandera de les crítiques des de l’oposició cada vegada que el PSC
presentava noves externalitzacions, una gestió deficient dels recursos humans de
l’Ajuntament, contractacions irregulars, incapacitat per resoldre ràpidament la gestió
dels residus i l’enllumenat, un programa masclista anomenat Dona, la Clau... ha aprovat
en canvi aquests pressupostos?
Fem Poble ha vingut per quedar-se i la nostra assemblea ciutadana oberta conscient de
la nostra posició clau al Ple hem entès que la construcció d’una alternativa política de
llarg recorregut no havia de mantenir-se en un estaticisme arcaic quan teníem la
possibilitat d’influir directament – des del mateix lloc que els altres partits de
l’oposició- en la línia política del govern perquè aquest posi mesures per resoldre
els reptes urgents a què s’enfronta el nostre municipi.
Fem Poble obre el debat a tota la ciutadania, de la qual han sorgit les principals
propostes d’aquest acord on hem ficat una bateria completa de propostes de diferents
àmbits. Són moltes les mesures d’aquest acord i en aquest espai només podem
destacar-ne unes poques:
Sobre habitatge: multes per inspecció i grans expedients sancionadors a bancs tenidors
d’habitatge buit, construcció d’habitatge públic nou, una campanya per a la recerca de
pisos privats que estiguin interessats a passar a lloguer social amb la garantia de
l’Ajuntament i ajudes municipals al lloguer.
Sobre mobilitat: bonificacions per al pagament de les targetes de transport, invertir en
l’arranjament dels carrers i l’accessibilitat al nucli urbà a urbanitzacions.
Evidentment aquest acord té una responsabilitat i en cas d’incompliment el nostre grup
ho entendrà com una falta greu a la credibilitat d’aquest govern i actuarà en
conseqüència.
Per llegir tota la informació d’aquest acord i més info del nostre grup entreu a:
www.fempoblespribes.cat
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