Propostes de MES, per al pressupost municipal 2018.

1. Es necessari continuar apostant pel pressupost participatiu. Continuem pensant
que hauria de reflectir-se amb una dotació de 150.000 € com a mínim en la
partida presupuestaria.
2. Pel que fa a les inversions, continuem demanant I per tant hauria de ser una de
les prioritats projecte, l’àrenjament de les fonts del barri de Sant Joan, la de la
Avda de la Platja I la de la placeta Macià.
3. Tambe es una prioritat projecte, l’arranjament del pas soterrani de la estació del
tren a la avda de la platja. Les escales I il.luminacio del tot imprescindible per a
la seguretat dels nostres veins I veines.
4. En quant a les àrees infantils del municipi, continuar amb la millora d’aquells
parcs infantils que encara hi manquen d’arreglar. S’ha començat amb 4 pero en
queden la resta I la prioritat es de posar el gronxadors per a nenes I nens amb
discapacitacio, mobilitat reduïda. Disseny de ciutat per a tothom.
5. La continuitat dels camins escolars. Encara ni han barris desconectats.
6. La subvenció a Radio la Mina, va estar un dels temes que durant dos anys hem
anat fent propostes, veiem que dels 15,000€ que finalment l’any passat s’els hi
va otorgra aquest any hi ha una rebaixa a 8.000€. Un mitjá com Radio la Mina,
que es una entitat sense ànim de lucre, I que es una eina d oportunitat, d
‘igualtat I de futur per a joves del barri I amb el projecte que presenten, seguim
apostant com a mínim el mateix recurs econòmic de l’exercici anterior 15.000€
7. El carril bici, que uneix la Rambla Guipúscoa amb l’Agda Pi I Maragall, pont
dels passadors, des de MES trobem de vital importància poder incloure aquest
punt tambe a l’apartat de inversions. Es un tema de seguretat tant pels
vianants com pels ciclistes.
8. Pel que fa a l’escola Bressol continuem demanant ampliar la oferta de les
plaçes per a nenes i nens, per donar resposta a les necessitats reals I anar
reduint la llista d’espera.
9. Quant a l’apartat de subvencions per a les entitats del municipi tambe
proposem treure les subvencions a traves de procediment de concurrencia
publica.
10. En cuant al servei de telefonia d’aquest ajuntament, creiem necessari I per no
anar renovant trimestralment el contracte I donat que estem adherits a la
Central de Compres de ACM o Local RED, aprofitar els serveis que ofereixen

que nosaltres necessitem com ajuntament, aprofitar els serveis que ofereixen,
per tramitar plec de condicions I concursos….
11. El mateix passa amb el contracte de mobiliari urbà, que ja ha caducat.
Proposem aprofitar el mateix servei ofertat per central de compres.
12. En l’àmbit de la Dona proposem recuperar la sortida a la maternitat d’Elna,
activitat que es venia fent des del Ciod. Amb la voluntat de continuar donant a
conèixer el Projecte de la maternitat d’Elna. Activitat molt implantada a Sant
Adria.
13. I com l’any passat tornem a demanar es convoqui audiència publica per
informar a la ciutadania sobre la proposta de pressupost 2018.
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