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amb Junts per Catalunya   

Hem manifestat la nostra satisfacció perquè,
després de la pressió exercida pel Partit
Demòcrata, el govern municipal per fi ha
publicat el plec de clàusules per la prestació
del servei de temporada de les guinguetes
de la platja, que com l'any passat, anava amb
retard. 

  

El passat dissabte, dia 3, es va celebrar, amb 
l'assistència de Aurora Madaula, diputada
de JxCat un acte d'agraïment a tots els 
voluntaris,que el dia 21D, van col·laborar
en les tasques d'interventors i apoderats,
per la candidatura de Junts per Catalunya.
Aprofitem l'avinantesa per agrair als 14368
badalonins la seva confiança.

El Partit Demòcrata considera positiu que 
s'aprovin els pressupostos municipals, ja que 
suposen un increment de 3M d'euros 
respecte els de 2017. 
El nostre posicionament estarà condicionat 
a les negociacions que mantindrem amb el 
govern municipal per tal d'incidir en el destí 
d'aquests 3 milions d'euros.    

  

A instàncies del Partit Demòcrata, s'ha aprovat una moció al Ple,
en el que l'Ajuntament de Badalona, s'ha adherit al manifest
Som Escola i de suport a la consolidació, protecció i millora 
del model educativa català i de la seva aportació als 
valors democràtics i la cohesió social. Deixar constància 
que, tant el PP, com Ciutadans hi han votat en contra.  
    

Després d'un parell de reunions amb veïns de Llefià, constituits  
com a Plataforma Fem Barri, hem presentat i s'ha aprovat una 
moció al Ple, de suport als veïns dels barris de Llefià i la 
Salut en defensa a la dignitat i a la bona convivència. 
El barri es troba en un estat total de deixadesa i deteriorament. 
Falta neteja, falta seguretat, cada cop hi ha més habitatges 
okupats, i amb un  incompliment flagrant de les ordenances
municipals, però sobretot, la de civisme.         
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Atesa la manca d'habitatge social a la nostra ciutat, i al gran
cost econòmic que suposa la nova construcció, el Partit 
Demòcrata aposta per comprar pisos per tanteig i retracte
als bancs. El govern municipal, per aquest mitjà, en dos anys 
només n'ha adquirit 1, mentre que la Generalitat, en el mateix 
període de temps i, a Badalona, n'ha adquirit 30. Ja va sent hora 
que aquest govern deixi de banda posicionaments ideològics, i 
aposti per polítiques socials més efectives i més immediates.
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