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DONA"    

  

El passat, dia 7, el Partit Demòcrata va 
celebrar a Badalona, l'acte amb "ULLS DE     
DONA" per parlar de política d'actualitat amb
Neus Munté, vicepresidenta del PDeCAT, 
Dolors Feliu, professora de Dret Constitucional 
i Mar Vázquez, secretaria d'Igualtat de l'UGT 
de Tarragona.

   

En 3 anys, el govern de Badalona ha gastat només un 9,4% dels diners 
que l'AMB té destinats per a la nostra ciutat.
El govern necessita els vots de l'oposició per aprovar els pressupostos del 2018, 
i el Partit Demòcrata hi donarà suport, sempre i quan, es crei una comissió de 
control per fiscalitzar l'execució de les partides assignades a la nostra ciutat. 
La no execució d'aquestes partides només serà fruit de la deixadessa i manca 
de capteniment de l'equip de govern (Guanyem Badalona, ERC i ICV-EUiA).

  
    

  

S'ha aprovat moció que hem presentat conjuntament amb altres 
grups municipals, en defenda de l'escola catalana i del 
model d'immersió lingüística, que contribueix a construir 
una societat més cohesionada, deomocràtica i lliure, que 
assegura el coneixement del català i el castellà per part de 
l'alumnat.  Alhora rebutgem la voluntat d'alguns partits polítics 
que busca dividir i segregar la societat separant els infants 
segons la seva llengua d'origen.    
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Un altre dels acords als quals hem arribat, per tal de poder 
votar a favor dels pressupostos, és el d'habilitar una partida
per fer front a un contracte de manteniment del passeig 
marítim i del pont del petroli. Actualment, no hi ha cap 
contracte vigent per tal de mantenir aquestes dues 
infraestructures i l'ús que se'n fa, sobretot els mesos d'estiu, fa 
que sigui del tot imprescindible fer-ne un manteniment 
constant i efectiu.      

. 

Jaume Remisa i Víctor Conesa escollits cap de la JNC del 
Barcelonès Nord i cap de la JNC de Badalona, respectivament,
en l'assemblea celebrada el propassat diumenge dia 18 a
Badalona. Des del Partit Demòcrata els hi desitgem molta sort
i encerts, alhora que agraim la feina feta als presidents sortints.

En el marc de les negocioacions per donar suport als 
pressupostos , el govern municipal ha acceptat la nostra 
proposta d'augmentar la plantilla de la GU, i de contractar 
servei de seguretat privada pels accesos als edificis municipals. 
Enguany la plantilla de la GU quedarà reduida en efectius degut a 
la jubilació de molts dels seus agents. Els pressupostos inclouran 
una partida pressupostària per a fer front a aquest acord.

#anemperfeina


