VEÏNS PER RUBÍ (VR)

NOTA DE PREMSA

8 d’ abril de 2019

VR planteja reforçar l’Àrea de Serveis a les persones amb
increment de pressupost i creant noves regidories
Per Veïns per Rubí és una prioritat la defensa de polítiques públiques en
defensa de l’Estat del Benestar i la igualtat d’oportunitats i, per tant, la
defensa dels drets socials.
Actualment, des de l’àrea de Serveis a les Persones, els professionals del
nostre Ajuntament estan fent una gran labor, malgrat els insuficients mitjans
humans, tècnics i pressupostaris, que fan que els diferents serveis estiguin
saturats.
Per aquest motiu, VR planteja un increment substancial del pressupost de
l’àrea, que es finançaria amb l’increment d’ingressos per part de l’Estat a
partir de l’any 2020, en consolidar-se la població de Rubí per sobre dels
setanta-cinc mil habitants, i amb la gestió i execució adequada i optimitzada
del pressupost municipal, que en els últims anys ha tingut un superàvit anual
de més de deu milions d’euros. En aquest sentit, rebutgem la proposta del
PSC de Rubí de plantejar la gratuïtat de l’autobús urbà municipal per a
tothom, sense valorar cap criteri de renda, amb un cost aproximat d’un milió
d’euros, que es dedicaria íntegrament a la nova àrea de Drets Socials i
Serveis a les Persones.
En aquesta línia proposem la creació de quatre noves regidories:
-

Regidoria de la Gent Gran, amb l’objectiu de planificar més activitats
durant tot l’any amb increment de pressupost i amb professionals
formats en l’àmbit.

-

Regidoria de Capacitats Diverses, amb l’objectiu de donar més suport
a totes les entitats que treballen en l’àmbit de la diversitat funcional,
així com impulsar nous projectes propis per part de l’Ajuntament.
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-

Regidoria LGTBIQ+, amb més mitjans econòmics i personal
especialitzat, amb un departament que treballi de manera transversal
amb altres àrees: cultura, educació, esports, etc, per lluitar contra la
discriminació.
També plantegem, en aquest àmbit, la creació i dinamització de la
Taula per a la redacció del Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i
d’Identitat de Gènere (Pacte DASIG), tal com va desenvolupar la ciutat
de Terrassa.

-

Joventut i infància, per facilitar la inversió privada en l’àmbit de la
joventut i infància, i l’increment d’activitats pròpies per part de
l’Ajuntament, a més de contemplar en el nou Pla d’equipaments noves
instalꞏlacions per infants i joves.

Veïns per Rubí
info@veinsrubi.org
www.veinsrubi.org
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