Un nou Sí per responsabilitat
Enguany hem votat sí al Pressupost Municipal pel 2021, en primer lloc perquè
contribuirà a lluitar contra la crisi social i econòmica que s’ha produït i es produirà pel
Covid-19, en segon lloc perquè a grans trets coincideix amb els plantejaments
realistes i prudents del nostre programa electoral, on es destaca que les persones, en
especial les més vulnerables, han de ser les destinatàries del pressupost, també pel
foment de les energies renovables, per la millora del servei de neteja dels carrers, per
l’ajuda a la reactivació econòmica i pel foment de l’ocupació.
També s’ha acomplert la nostra demanda en el pressupost del 2020 i abans, de més
recursos i canvis en l’Àrea d’Economia de l’Ajuntament, per a un major control
pressupostari i la implantació de la comptabilitat analítica.
Pel diàleg amb l’equip de govern, hem aconseguit que el 2021 s’incrementi en 8
membres el cos de la policia municipal, per més patrulles tant de dia com de nit,
demanda que creiem compartir amb molta ciutadania. Que es subvencioni l’impost
sobre construccions a les persones que rehabilitin habitatges per posar-los en lloguer
a la Borsa de Lloguer Social de l’Ajuntament. Que s’incorporin subvencions a
autònoms i petites i mitjanes empreses per a despeses en accions de comunicació,
màrqueting i mecanismes de venda online, gestió de clients i dels punts de venda.
Que hi hagi ajudes pel sector de bars i restaurants, ajudant-los a aconseguir eines
que serveixin per recuperar-se de les limitacions en motiu del Covid-19.
Finalment que durant el 2021 es comencin els estudis per l’establiment de la segona
línia de Bus Urbà, estudiant-se també l’increment de pas pel barri de Lourdes. Aquí
un resum de les nostres principals aportacions al pressupost.
Volem aprofitar aquest escrit per tenir un afectuós record pels empresonats per les
seves idees polítiques, per les persones que ens han deixat durant el 2020 i alhora,
per desitjar-vos unes bones festes nadalenques, molta salut i feina pel 2021.

