PRESSUPOST PER CRÈIXER
A l’octubre de 2016 vam aprovar unes ordenances fiscals dirigides a la creació de llocs
de treball i a la promoció econòmica, vam dir que això s’havia de traduir en un
pressupost de semblants objectius. Les dades d’atur preocupants del nostre municipi,
molt per sobre de la mitjana del Garraf, ens empeny a això de forma decidida.
El recolzament d’aquest pressupost als nous emprenedors amb 120.000€, la creació de
l’espai d’empreses de les Roquetes i el viver d’empreses a Ribes són bones notícies, que
s’haurien de potenciar en els propers exercicis, així mateix, la creació d’una partida per
primera vegada al nostre Ajuntament per elaborar plans d’ocupació propis amb
300.000€ és una mesura necessària que caldria repetir i ampliar en pressupostos
successius.
El Govern ha acceptat les nostres aportacions per fer millor aquest pressupost, algunes
que s’aplicaran al capítol 6 d’inversions, altres al capítol 2 i altres que ja s’estan
executant o que es trobaran recollides a estudis al 2017, que són:
- Repetició i augment de la borsa comuna de serveis socials de almenys 400.000€.
- Estudi per instal·lar a les places del municipi jocs de taula.
- Pipi-can a la zona del CEIP Santa Eulàlia o del camp de futbol de les Roquetes.
- Adequació del camp de futbol petit de les Roquetes.
- Nou vehicle per a la Policia Local.
- Completar el vestuari de la Policia Local.
- Sala d’atestats policials independent a la Vinya d’en Petaca.
- Potenciar i millorar la il·luminació del municipi i especialment la nadalenca als eixos
comercials.
- Estudi per augmentar l’ample del carril de circulació al passeig Circumval·lació de
Ribes.
- Completar el carril bici des de la Rambla del Garraf fins a Puigmoltó.
Els serveis socials són un eix fonamental i més al nostre municipi amb tantes
necessitats. L’any passat el nostre grup va fer especial esment en aquest aspecte. El
pressupost 2017 incrementa la partida per al Servei d’Atenció Domiciliària, rebaixa
tarifes de les Llars d’Infants, planteja ajudes per a les matrícules d’universitat i cicles
formatius i crea una partida sol·licitada pel grup popular fa anys per ajudar a la
rehabilitació i accessibilitat de vivendes de gent gran i amb mobilitat reduïda.
En definitiva, ens trobem davant un pressupost al nostre entendre, necessari i positiu, un
pressupost en el qual el grup popular ha participat activament i que compta amb
projectes, inversions i polítiques de vital importància per al desenvolupament del nostre
municipi i del benestar dels nostres ciutadans i que va comptar amb el suport del grup
municipal popular.
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