sions que ells han pres que han sigut realment vergonyoses i lesives pels interessos de les esquerres. Del seu programa s'han tirat endavant poques coses
d'un cert abast, ia sigui perquè no s'han pogut acabar, com en coses de cultura,
o pel fet de què no s'han ni començat, sobretot en urbanisme. Així, després
d'anar-se deteriorant la situació -malgrat el bon funcionament d'alguna conselleria- s'ha arribat al -trencam~nt del pacte per .part del P.S.C.,
--- .. -

lA NOSTRA PROPOSI A PER UN MillOR
FUNCIONAMENT MUNICIPAL·
,

,

Després de la ruptura podia haver sigut un bon moment per fer un nou i
millor planteiament de govern municipal. EI que calia, al nostre entendre, era discutir i aprovar en un Ple un programa d'actuació municipal pels dos anys que
queden de legislatura. Partint d'uns punts ·d'acord que satisfessin - tots els grups
municipals, i en base
a la nova normativa urbanística i altres, es .podia intentar de
~
satisfer necessitats immediates i obrir el camí a .altre.s qüestions importants que
estan al l'espera.
-Vàre-m planteiar en una Sessió en Ple les línies d'aètuació qu~, segons nosaltr'es, haurien
d'encaminar-se a:
..
, -Resoldre definitivament a'lguns problemes pendents molt concrets que des
de f.a temps s'arrossegu'en de forma incomprensibles i que es podrien concretar
en: acabar definitivament l'asfaltat dels carrers que' no ho estan o es troben en
males condicions¡ solucionar el problema del contracte amb l'empresa de l'Escorxador Municipal; el cas del carrer de la Lluna; posar en marx'a els Plans d'Obres
i Serveis de la Generalitat que estan pendents de realització (clavagueram)¡ hi podrí~m afegir el problema engorrós de la TEISA¡ i acabar la retolació de carrers
en català, perquè quan les coses es comencen s'han de mirar d'acabar, sinó dóna
sensació de deixadesa i poc interès.
-Resoldre el problema de la pre-depuració industrial i depuració orgànica
amb I~ posta
en funcionament de la Depuradora d'aigües residuals, treballant
..
aquest afer amb més prestesa i convicció.
-Començar a executar el nou Pla General d'Urbanisme pel que fa aquells
asp:ectes encaminats a obrir unes noves perspectives de connexió transversal de la
ciutat, cosa que en un període breu, hauria de permetre de comunicar alguns barris
actualment aïllats del centr'e i facilitar una' nova configuració de la xarxa viària,
més ampla, i fent possible alhora una maior descongestió i unes altres persp'ectives de creixement.
-Dur a terme una Reforma Administrativa, racionalitzant la situació de la hisenda (per exemple aquest any tot iust s'acaben d'aprovar els pressupostos), la
del funcionariat, endegant el treball de preparació per una futura informatització,
i la remodelació de l''edifici de la Casa Consistorial, i normalitzant la situació
laboral de tot el personal, actualment de forma irregular.
-Quant a 1"Estany,una protecció del sistema natural com a criteri prioritari,
tenint en compte les fortes pressions que hi ha de cares a la preparació d'uns
possibles propers Jocs Olímpics.
-Finalment, anar cap a la creació d'una Casa de Cultura com a. necessitat
i cumplimentació a una vella aspiració banyolina, pendent des de fa temps.
-
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