Governant “Tirant pel dret”
Som conscients de quina és la nostra situació i representació dins del consistori; tot i
això, de sempre hem treballat per tirar endavant les nostres propostes del programa
electoral, tal com hem dit i no ens cansarem és el “nostre full de ruta” i compromís
amb la ciutadania.
L’alcaldia de SPRibes, no té cap projecte. Aquesta incapacitat, sovint es dona per
diversos motius, tant per manca d’entesa i escoltar a tothom, com de la “poca traça”
d’alguns regidors.
Tot i les moltes propostes que hem iniciat, ja sigui amb acords amb el govern o amb
mocions amb el suport de la majoria del Ple, detectem des de fa temps la incapacitat
de l’equip de govern de portar endavant aquets projectes, principalment per manca
de voluntat política, i massa sovint per l’afany de protagonisme, i valorar
exclusivament les properes eleccions, no el benefici del municipi.
Tot i això, no defallirem amb l’intent d’aconseguir portar endavant els nostres
projectes, malgrat que només importi per segons qui el fet de sortir a la fotografia.
Continuem endavant amb les propostes d’Aules d’estudi per al nostre jovent,
ampliant horaris de les Biblioteques, finalitzar les obres de la Casa de la Vila,
contractació empreses energètiques amb energia verda, aplicació sancions i regulació
dels pisos buits, l’annex del pavelló de Ribes, la instal·lació de carregadors vehicles
elèctrics, etc.
Comencem a veure un greu problema en la manca de gestió en projectes com la
viabilitat d’EL LOCAL, la gestió inadequada i de malbaratament dels diners públics
per atendre de qualsevol manera les propostes que l’alcaldia pretén portar endavant,
sempre amb aquestes solucions improvisades, estan suposant un alt cost econòmic
als ciutadans del nostre municipi.
Per tot això considerem necessari, que l’equip de govern faci una reflexió i consideri
fermament que no té una majoria per continuar governant a “cop de talonari”. I cal
que es valori seriosament quina situació econòmica ens pot deixar en un futur la
manera actual de treballar.
Continuarem treballant per aconseguir un municipi millor per a tothom i per trobar
espais de debat de tots els representants on dibuixar una imatge clara de quin futur
volem pel nostre municipi. Ara que tindrem aquesta oportunitat assolint la nova
República Catalana.

