Grups Municipals
Grup PAU
Aquests dies, s'estan aprovant els impostos i els pressupostos per aÌaquest
2017.El nostre grup, PAU, ha presentat al·legacions, on bona part d'aquestes
han estat rebutjades per l'actualÌequip de govern CiU i ERC.
Val a dir que l'actual equip de governÌ ara sí que pot utilitzar els més de
400.000 euros de legislatures passades, Ìafegint les subvencions demandes
per PAU rebudes aquesta legislatura,tenim un bon gruix per front a les
necessitats del poble. Veient tot això, creiem que els impostos, no caldria
apujar-los, sinó abaixar-los. Molta gent es trobaÌamb l'aigua fins al coll. A grans trets, podem afirmar que tornen a fer
pagar per a laÌutilització de la via pública aÌla gent que vol descarregar llenya, gas-oil... Hem demanat bonificacions
per als establiments, empreses i petits negocis que augmentin plantilla i millorin l'entorn. Pel que fa a la recollida de
deixalles iÌl'ús de laÌpiscina,Ìhem prioritzat les famílies nombroses i, pel que sembla,Ìno ens fan cas. I així anem fent.
Sobre les multes per infraccions, dels 6.000 euros previstos l'any 2016, CiU i ERC han fet les previsions per tal que
l'any 2017 arribin a 20.000 euros. Que quedi clar que PAU valora molt positivament les tasques de la nostra Policia
Local.Ì Com que disposem de diners de legislatures passades,Ì hem proposat l'inici de construcció
d'unÌ GeriàtricÌ (tenim el lloc i l'estudi previ); seguir els tràmits delÌ cementiri antic:Ì podríem urbanitzar la zona i
tindríem el problemaÌ del Pompeu Fabra-veïns de Can Serra Ì resolt;Ì buscar unaÌ ubicació per a laÌ deixalleria;
subvencionarÌ la comissió dels Reis, pel que fa aÌ l'adaptació dels carruatges; el mateix perÌ alsÌ nostres gegants;
l'entorn de la Burés està caient;Ìsistemes sanitaris per alÌcamp d'esports...Ì
Sobre els Plans de Prevenció d'incendis,Ì no van acceptarÌ les nostres propostes; el mateix als suggeriments dels
Plans de Riscos. Esperem resposta al Pla director sobre el clavegueram del nostreÌpoble,Ìguanyaríem en salut tot
estalviant ensurts als veïns . Tenim poc espai per mostrar les nostres idees i inquietuds, però sí el suficient per a
desitjar-vos a tots salut, força, benestar, feina i un bon any nou 2017. Grup Municipal PAU el nostre facebook Per
Angles Units PAU

CUP Anglès
Les últimes setmanes hem estat testimonis de l'onada repressiva que l'estat Espanyol
ha emprès contra el procés d'independència. 3 Independentistes detinguts per la
crema de fotografies del rei espanyol Felip VI per ordre de l'Audiència Nacional amb la
col·laboració dels Mossos d'esquadra; la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell,
citada a declarar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per permetre la
votació de les conclusions de la comissió del procés constituent malgrat els
advertiments del Tribunal Constitucional en són els casos més mediàtics, però cal
recordar que la repressió no comença ni tampoc acabarà amb aquests fets.
És evident que l'objectiu principal de l'estat Espanyol és que el procés d'independència no avanci, volen que quedi
estancat i s'emparen en l'ús d'una Constitució caduca que mai ha representat ni respectat els interessos de gran
part de la societat catalana, de fet, ens atrevim a dir que la Constitució del 78 representa una estaca que no ens ha
deixat avançar ni que tampoc o farà.
Ha arribat el moment de pressionar més que mai a aquells que tenen la capacitat de convocar un referèndum i
garantir que es porti a terme. Lluitar per trencar definitivament amb l'estat Espanyol, un Estat que no ha demostrat
únicament la seva incapacitat per respectar les diferents identitats nacionals reiteradament, sinó que també ha
demostrat que és irreformable, no hi haurà una millor redistribució de la riquesa i el treball, una vida digna per a
tothom dins l'estat Espanyol. Des de pobles i ciutats tenim un desig per aquest any que comença: Referèndum per la
independència al 2017! Que la repressió no ens aturi!

