El Pressupost 2017 ha d’assegurar el benestar de les persones

Ben aviat se celebrarà el Ple ordinari en què el Govern de Vallirana presentarà a tot el consistori
el Pressupost General 2017. La ciutadania sap que la seva aprovació està assegurada, tenint en
compte la majoria amb la qual governa el PSC. No obstant això, des d’Esquerra treballarem
perquè el Pressupost doni resposta a les necessitats dels valliranencs, que són els que amb el
pagament dels impostos fan possible que Vallirana avanci.
Des d’ERC demanem que en el Pressupost s’incloguin algunes de les prioritats que vam
anunciar en el programa electoral i que tant la informació com l’execució siguin clares i
transparents. També cal que el Govern faci una previsió acurada de les inversions. El que no
hauria de passar és que s’oblidin d’incloure obres com la rehabilitació de la claraboia de l’escola
Pompeu Fabra que, malgrat que ens van assegurar que s’havia pressupostat per a aquest any,
finalment es va haver d’aprofitar una modificació del Pressupost per poder-la realitzar. Aprofitem
també aquest espai per recordar que és necessari començar a invertir en el que fa tants anys es
reclama des de la comunitat educativa de l’escola mateix: la necessitat de cobrir una de les
pistes exteriors i crear una gran sala d’actes que serveixi d’auditori municipal.
D’altra banda, una de les nostres prioritats és l’habitatge. Cal que el Pressupost municipal
inclogui partides destinades a l’habitatge per a col•lectius amb dificultats per accedir-hi, com ara
les persones grans que viuen soles en llocs allunyats del centre del poble.
El Pressupost general és l’eina mitjançant la qual el Govern municipal durà a terme els seus
projectes durant el proper any, però també seria bo que els valliranencs i valliranenques
poguessin decidir en què volen destinar part dels seus diners. No solament és necessari que la
ciutadania pugui participar, sinó que també cal que el Pressupost s’expliqui, a fons, en un acte
públic i obert als valliranencs i valliranenques.
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