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No obstant el vot favorable del Partit Demòcrata, els 
pressupostos van ser tombats pel bloc del 155 en el darrer 
Ple. Malgrat les nostres discrepàncies ideològiques amb el 
govern municipal i la convicció que la gestió dels actuals 
pressupostos no han estat a l'alçada d'una població com 
Badalona, bloquejar-los, quan representen un augment de més 
de 4 milions d'euros, ens sembla molt poc responsable.

Els qui demanen constanment deslligar la política local del 
procès català, fonamenten el seu aurgument en gestos, 
pancartes, banderes i accions de govern vers el procés per 
justificar un vot negatiu a un pressupost, que s'han negat a 
discutir. No obstant això, una de les nostres condicions per 
donar-hi suport, l'oferta pública per augmentar en 12 els 
agents de la Guàrdia Urbana, ja ha estat aprovada en Junta 
de Govern.
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A proposta del Partit Demòcrata, i per unanimitat, el Ple va 
aprovar una moció en suport a la construcció definitiva de 
l'escola Badalona Port, instant al propietari del solar a lliurar, 
el més aviat possible, el projecte de descontaminació del mateix 
a l'Agencia Catalana de Residus, a l'Ajuntament que es faci
càrrec subsidiariament de la descontaminació si el propietari no 
ho fa i que, si això és inviable o es retarda molt, que es busqui 
un espai alternatiu. S'insta també al govern de la Generalitat a 
incloure en els pressupostos del 2019 la partida corresponent 
per a la construcció de l'escola.       
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El Partit Demòcrata i Junts
per Catalunya celebrem el
Sant Jordi al carrer 

El passat 23 d'abril, Diada de Sant Jordi vàrem 
tenir un parell de punts de venda i informació a
la ciutat. Una paradeta a la Plaça Pompeu Fabra, 
a càrrec dels joves de la JNC i el local de  Junts 
per Catalunya a Badalona al carrer de Mar.
Èxit total de públic en els dos espais, on la gent 
que s'hi va acostar, va poder fer donatius a la 
caixa de solidaritat a canvi de roses, llaçets 
grocs, miniurnes, samarretes, estalades.... 

Us deixem l'enllaç de l'entrevista a David 
Torrents, President del Partit Demòcrata a 
Badalona i mosso d'esquadra en exedència, que 
li va fer Laura Rosel al "FAQS" sobre  les conse-
qüències de l'aplicació del 155 al cos policial.
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/preguntes-
frequents/david-torrents-els-mossos-hem-estat-
seguits-per-la-policia-i-la-guardia-civil/video
/5758625/

A proposta del Partit Demòcrata, el congrès de
Diputats aprova la modificació de la Llei d'Enju-
diciament Civil que agilitza el desallotjament
dels habitatges ocupats il·legalment i dóna 
resposta, per la via civil, als afectats per aquest 
fenòmen. Tot i així, estem al costat de fer políti-
ques efectives que garanteixin el dret a l'habitatge 
digne i a seguir treballant per més i millors políti-
ques d'habitatge social.
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