Document de negociació dels pressupostos 2016.

Després de la valoració per part de l’assemblea de Junts per Tiana de l’esborrany del
pressupost municipal, de la reunió del 29 de desembre amb representants de l’equip de govern
i de les respostes en la comissió informativa del 7 de gener, el grup municipal de Junts per
Tiana proposa la variació d’algunes partides del pressupost municipal 2016 així com la creació
de noves.
Junts per Tiana també proposa la possibilitat de l’assoliment de compromisos que permetin
posar les bases de diversos acords aquest 2016 que s’haurien de reflectir en els pressupostos
del 2017.
Així mateix, les propostes segueixen el model de poble marcat pel programa electoral de Junts
per Tiana redactat a partir de les jornades participatives i de treball que es van fer amb tècnics
especialitzats i la ciutadania.
L’assemblea valora els esforços en les partides destinades a ajuts i serveis socials, tot i així creu
en la necessitat de fer alguns ajustaments segons necessitats detectades dels veïns i veïns del
poble.
Per tot això, Junts per Tiana proposa:
1.- Augmentar la partida pressupostària destinada a l’escola bressol per garantir a partir del
setembre, a l’inici de curs, una rebaixa de les quotes per al curs 2017-2018.
2.- Incloure una partida per a l’estudi urbanístic dels carrers de Tiana i la redacció d’un pla de
millora de la via pública que determini l’estat dels carrers i voreres i marqui la prioritat alhora
de fer-hi les millores previstes en la partida Reparacions manteniment vies públiques etc (1532
21000).
3.- Incloure una partida o especificar en la partida Rehabilitació i adequació d’edificis
municipals (1522 63200) un pressupost destinat a la millora de les instal·lacions del Casal de
Tiana. Creiem en la necessitat de fer canvis estructurals en el bar, terrasses i sales, coincidint
amb la convocatòria de la nova concessió.
4.- Incrementar la partida de promoció econòmica (4391 22614) i preveure una dotació per a
la redacció d’un pla de dinamització del comerç local i la promoció i ajut als emprenedors. Així
com una previsió per executar-lo.
5.- Signar un compromís perquè els recursos econòmics previstos en partides macro que no
especifiquen els projectes a desenvolupar es traslladin als consells i a jornades participatives
per decidir a què es destinen recuperant l’esperant dels pressupostos participatius inclosos en
alguns programes electorals dels partits del govern i de l’oposició.

6.- Signar un compromís per treballar conjuntament amb l’equip de govern (PSC-ERC), Junts per
Tiana i la resta de forces polítiques que vulguin entrar en l’acord durant el 2016 per crear una
tarifa única per a la utilització de la piscina del complex esportiu Jordi Marí que pugui quedar
reflectida en els pressupostos 2017. Així com estudiar fórmules que permetin una rebaixa de
les quotes del gimnàs sense què això repercuteixi en pèrdues pel Duet.
Junts per Tiana no assumirà cap compromís que no es signi prèviament abans de l’aprovació
dels pressupostos el dimarts 12 de gener.
L’agrupació d’electors condiciona el seu vot als pressupostos a la visualització dels acords als
que s’arribi en la proposta d’acord que es presenti al ple municipal del 12 de gener.

