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El PSC torna a nomenar Ana María
Martínez com a alcaldable
L'assemblea de la formació ho ha ratificat així després que Martínez fos l'única
candidata a les primàries

Assemblea de dimarts del PSC | PSC Rubí

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) de Rubí va celebrar, dimarts, una assemblea per
decidir el cap de llista a les eleccions municipals de maig. El nom de l'actual alcaldessa de Rubí,
Ana María Martínez, ha estat l'únic presentat a les primàries i, per tant, ja és oficialment la cap de
llista de la formació.
La presentació de Martínez com a alcaldable a la ciutadania es farà en un gran acte el dimecres 13
de febrer, mentre que la resta de noms de la seva llista es donaran a conèixer a mitjans de març.
Durant l'acte Ana María Martínez ha fet un petit balanç de la tasca feta pel grup municipal i ha
afirmat que, tot i els obstacles que s'han trobat durant el mandat, l'equip de govern ha estat capaç
de tirar endavant la majoria de projectes del seu programa electoral, com l'ampliació de l'illa de
vianants o l'inici de rehabilitació del Casino Espanyol. En referència al Casino, també ha
assenyalat que alguns projectes no s'han pogut finalitzar a causa dels tempos administratius i
d'altres no han pogut veure la llum per la manca de paraula o interès per part de la Generalitat de
Catalunya.
Martínez espera poder acabar els grans projectes previstos per la ciutat durant el proper mandat i
dur a terme nous propòsits ambiciosos que anunciarà pròximament. És per això que demana de nou la
confiança de la militància per seguir transformant la ciutat i continuar fent "més fàcil la vida dels
nostres veïns i veïnes".
https://www.rubitv.cat/noticia/262/psc/torna/nomenar/ana/maria/martinez/alcaldable
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