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Un 2017 d’herència socialista

Durant el 2017, el govern quadripartit s’ha dedicat a desen-
volupar les accions del pressupost 2017 que vam confecci-
onar els socialistes (aprovat pel govern encapçalat pel PSC 
i que van votar en contra PdeCAT, ERC i CUP). S’han dut a 
terme projectes socialistes: les obres de l’Av/Barcelona, la 
rotonda de l’entrada de Malgrat, la millora de la seguretat 
de l’Av/Costa Brava, la nova plaça de sobre els bombers, la 
millora de l’Escola d’Adults, la renovació de la teulada de 
l’Escola Montserrat, la revisió del pla de mobilitat, l’estudi i 
diagnòstic de Malgrat Nord, etc.

Però el govern quadripartit també ha eliminat projectes del 
pressupost com: la compra de Can Palomo per a destinar-lo 
a equipaments municipals, la creació d’un centre obert des-
tinat a nens amb risc d’exclusió social, una subvenció de 
l’IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica, desti-
nar 100.000 euros per a que la ciutadania decideixi en què 
invertir-los, entre d’altres.

I, finalment, el govern quadripartit ha paralitzat projectes 
per la falta de consens i acord entre els 4 partits i, com a 
conseqüència d’això, han instrumentalitzat la participació 
ciutadana per tal de traslladar la seva responsabilitat a la 
ciutadania i així resoldre les seves tensions internes com 
la consulta popular de l’àrea comercial del PP7 i l’enquesta 
als veïns del C/Llibertat-Sant Elm on decidien si pagar o no 
contribucions especials.

A més, des del PSC hem fet propostes constructives per a 
que Malgrat no estigui paralitzat per la inacció del govern: 
mocions per a obrir l’Av/ Mediterrània, crear una pista po-
livalent per a les entitats culturals i esportives, renovar la 
Plaça Família Maristany, executar la subvenció de l’IBI de 
25.000 euros per a persones amb dificultats econòmiques, 
urbanitzar l’Av/Verge de Montserrat i carrers adjacents i 
renovar la Plaça Pere III. Nosaltres seguirem treballant per 
a millorar Malgrat i volem desitjar-vos que tingueu un bon 
any 2018!

Durant aquest mandat

Durant aquest mandat el Partit Popular està lluitant des de 
l’oposició per aconseguir beneficis que ajudin a millorar el 
nostre municipi. 

Analitzem cada nova proposta i cada nova acció; en algunes 
estem a favor, ja que milloren la nostra convivència, però 
n’hi ha que les desaprovem, ja que creiem que actualment 
hi ha altres prioritats. 

Hem votat en contra els pressupostos, no perquè no esti-
guem d’acord amb tot tipus d’inversions o ajudes als mal-
gratencs, sinó perquè hi ha una partida a favor de l’Asso-
ciació de Municipis per la Independència, cosa a la qual 
nosaltres ens neguem rotundament. Considerem que han 
de tenir en compte que els diners són de tothom i hi ha mal-
gratencs que no la volen. 

Vam demanar una partida perquè el pavelló de l’Avinguda 
Tarragona s’adapti a tot tipus d’esports, a totes les entitats 
malgratenques, i actualment, el terra no ho permet, i no ha 
estat ni contemplat, també havíem demanat una partida 
pels vestuaris que tampoc han tingut en compte. 

Nosaltres estarem disposats a donar 
suport a tot el que sigui positiu i 
beneficiós pel nostre poble. 

Continuarem proposant millores per potenciar el comerç, 
el turisme, la indústria i el treball, pilars bàsics per sostenir 
l’economia dels nostres ciutadans. 

En l’àmbit autonòmic, esperem que al final s’hagi des-
bloquejat la situació, i poder tenir un govern que treballi 
per tots. Lluitarem per tenir les màximes ajudes per Mal-
grat, però amb l’ajuda i el suport del Govern Municipal en 
aquests moments no valen els colors valen les persones i 
hem de lluitar amb totes les eines que podem.
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