Pressupostos amb futur
Acabàvem l’any 2018 amb una gran notícia, el Ple de l’Ajuntament de Mollet
aprovava els pressupostos per a l’any 2019, tot i l’oposició barroera i destructiva
d’alguns partits. Un cop més, el govern municipal encapçalat per l’alcalde Josep
Monràs mostrava una manera de fer política dialogant, que sap escoltar i
negociar amb tothom qui ho vol, i que amb només 7 regidors ha tirat endavant
tot un mandat de quatre anys.
Els pressupostos aprovats són uns pressupostos que il·lusionen, i que
desprenen un brillant futur per a la ciutat. Això ho afirmem en base a les prioritats
fixades en el pressupost: afavorir la generació d’ocupació i la reactivació
econòmica, invertir en millores a la ciutat i els seus equipaments, potenciar
serveis públics de qualitat, avançar en la sostenibilitat mediambiental construint
una ciutat encara més verda, entre d’altres. Desenes de mesures que demostren
que Mollet del Vallès és una ciutat moderna i plenament adaptada al segle XXI,
que a més, no oblida els seus ciutadans que poden patir dificultats econòmiques,
i per això els impostos continuaran congelats per setè any consecutiu.
D’aquestes mesures en voldríem destacar algunes, ja que quan parlem de futur
és evident que ens estem referint d’una manera especial als nostres joves. Per
començar, el pressupost reflexa un 13,5% d’augment de recursos per als joves
arrel de l’aprovació del Nou Pla Local de Joventut 2019-2022, amb els quals
aplicar les mesures que els joves han demanat. A més, en les properes setmanes
inaugurarem un espai molt especial, el nou Mollet HUB, un espai que marcarà
positivament el futur de la ciutat, sent punt de trobada de joves i emprenedors. I
finalment, tractem també un tema que preocupa i molt als joves, l’habitatge. Una
novetat d’aquest pressupost són els nous ajuts per al col·lectiu jove per al
pagament del lloguer.
Per tant, un any més el govern socialista de la ciutat ens demostra que Mollet és
una ciutat amable, moderna i amb futur. Estem en bones mans.

