
 

   El Partit Demòcrata 
surt al carrer per Sant Jordi.

Badalona

Partit Demòcrata PDeCAT Badalona
Carrer Dos de Maig, 37-41, 08912 Badalona

Abril 2017

 
Aquest Sant Jordi, el Partit Demòcrata
de Badalona, hem sortit al carrer per
per a donar-nos a conèixer. Ha estat un
èxit total de gent que se'ns ha adreçat
per parlar amb nosaltres i amb el nou
regidor Pere Martínez Carreté. A
Badalona #anemperfeina. 
    

També hem recollit signatures per la 
Campanya d'adhesions de suport  
d'institucions, entitats, electes i particu-
lars, de dins i de fora de Catalunya,
per a la celebració d'un referèndum
sobre el futur polític de Catalunya.

El Ple aprova per àmplia majoria la 
incoació d'expedient administratiu
per l'estudi de la proposta de  
compra de la zona esportiva Mas -
Ram propietat del Club Joventut
Badalona, per part de l'Ajuntament. 

#anemperfeina

L'Ajuntament de Badalona tanca el pressupost del 2016 amb  
un superàvit de 21 milions d'euros. La ciutat té els carrers
malmesos, les instal·lacions esportives destrossades, la guàrdia
urbana patrullant amb material obsolet i el govern d'ERC, ICV- 
EUiA i GUANYEM (CUP i PODEMOS) tanquen l'exercici amb  
21 milions d'€ al calaix. D'això se'n diu mala gestió. 

El Partit Demòcrata ha votat en contra dels pressupostos per 
aquest any 2017. El govern els va negociar amb el PSC i no ens 
necessitaven per aprovar-los. Malgrat això en faren al·legacions
i fiscalitzarem la gestió del govern per tal que les nostres es  
duguin a terme. De res serveix augmentar partides pres-
supostàries si després no s'executen.

Estem a dos dies del mes de maig i sense guinguetes a la 
platja. I no només això, sinó que els concessionaris que hi han
estat els darrers 4 anys, més 1 dels 2 de pròrroga que permet
el plec de clàusules, segueixen sense tenir notícies del govern. 
No saben si es farà efectiva la segona pròrroga o si es farà
un nou concurs. Com sempre, van tard i malament.      

A causa de la situació precària en què es troba la Guàrdia 
Urbana, la manca de material, la curta plantilla, les futures 
jubilacions i les instal·lacions i el material obsolet de què
disposen, hem presentat moció al ple, que ha estat aprovada
per unanimitat, i hem fet bateria de preguntes al govern.


