Construint Espanya, construint Catalunya, construint Mollet
Des del PSC de Mollet del Vallès volem destacar la nostra satisfacció pels nous
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2019, pactats amb Podemos i a l’espera
de la seva aprovació, els quals suposen sens dubte un gran avenç social, i de
ben segur milloraran la vida dels molletans i molletanes.
En destaquem especialment la pujada del salari mínim a 900€. Des de
l’Ajuntament de Mollet, la lluita contra l’atur ha estat la nostra màxima prioritat
durant l’últim mandat, però és cert que actualment amb la reducció de l’atur a
nivells de 2008, la precarietat laboral és un dels principals problemes a resoldre.
Amb aquesta pujada, de ben segur que molts ciutadans de Mollet veuran
augmentar el seu salari i les seves condicions laborals, permetent que puguin
arribar millor a final de mes. Aquesta mesura s’uneix a totes les que impulsa el
govern socialista de la ciutat, i que acabarà el mandat amb el nou edifici d’EMFO
per joves i emprenedors.
També destaquem els avenços dels Pressupostos Generals de l’Estat en matèria
d’habitatge, que estan en la línia de les demandes que l’Ajuntament de Mollet ha
treballat els últims anys. És un gran pas endavant que els nous Pressupostos
ampliïn les competències municipals ja que permetran als ajuntaments intervenir
en la regulació dels preus del lloguer, posant un sostre si es detecta un augment
abusiu en determinades zones.
I també hem de destacar moltes altres mesures importants que suposen un
avenç en drets i en benestar dels ciutadans i ciutadanes: la recuperació de les
pensions dignes, 515 milions d’euros per al sistema de dependència,
l’equiparació del permís de paternitat i maternitat, 630 milions destinats a
habitatge, la prohibició d’amnisties fiscals, l’impost a les grans empreses, i 2.200
milions per a Catalunya.
Som l’esquerra, i estem per millorar la vida de les persones. Una altra Espanya
era possible, i nosaltres des del PSC i el PSOE ho estem demostrant. Són uns
bons Pressupostos per Mollet.

