EL PSC IMPULSA LA INVERSIÓ AL SAFAREIG MUNICIPAL I LES OBRES DE MILLORA EN ENLLUMENAT
I ACCESSIBILITAT A LA VIA PÚBLICA
El PSC considera que Ensenyament “ens pren el pèl” amb el compromís pel nou Institut
Els socialistes insten el govern a trobar una majoria estable després de dos exercicis sense pressupost
aprovat i l’aturada municipal
El grup municipal socialista a l’Ajuntament de Cubelles considera positiu l’haver donar suport a
l’aprovació de la modificació de crèdit feta en el darrer Ple perquè permet tirar endavant el projecte de
rehabilitació del safareig municipal i fer obres de millora en l’enllumenat i el pla d’accessibilitat a la via
pública.
Pel PSC aquests projectes, impulsats fa dues legislatures amb govern municipals socialistes, són
prioritaris i juntament amb el projecte de Passeig Marítim permeten des de l’oposició impulsar el govern
actual UCR‐ERC‐ICV a sortir de la paràlisi que comporta no haver aprovat pressupost ni pel 2015 ni pel
2016. Per aquesta raó, el PSC insta el govern municipal a sortir de la minoria autocomplaent en la qual
s’ha instal.lat i a trobar acords amb la resta de forces com ara CiU o el propi PSC amb qui ha hagut
coincidència en l’aprovació de la modificació pressupostària o bé amb CSPodem per raons de
confluència ideològica.
D’altra banda, el PSC considera “una burla i una presa de pèl de mal gust” que el departament
d’Ensenyament de la Generalitat obligui ara l’Ajuntament de Cubelles a enviar un a nova sol.licitud per
la construcció del nou institut quan el projecte fa anys que està aturat als departaments d’Ensenyament
i d’Urbanisme. El PSC considera “una enganyifa” la recent visita dels representants del departament
d’Ensenyament per venir a “dir‐nos ara que els demanem a ells mateixos que es recordin que Cubelles
té dret a un nou institut”.
El PSC que ha entrat al Parlament una esmena al Pressupost e la Generalitat per la redacció del
projecte de l’institut pensa també que totes les forces polítiques cubellenques amb representació
parlamentària –especialment les del govern‐ haurien d’instar els seus grups al Parlament a fer el mateix
per tenir més força ja que Ensenyament ens fa fer “el paperot” fent‐nos aprovar uns nova petició via Ple
municipal.
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