Podemos, clar que podem
Comencem una nova etapa agraint a totes i a tots els que ens han animat i
recolzat en la tasca de constituir el nostre propi Grup Municipal de Podem.
De la indignació del Ple de pressupostos, on vam veure com els interessos
partidistes i l’especulació electoral eren els únics objectius dels nostres antics
socis (ICV-EUIA, ara Mollet en Comú), fins al front independentista que
anteposen la seva causa també als interessos de la gent de Mollet.
Des de l'intent de bloqueig de la creació del Grup Municipal de Podemos amb tot
tipus de menyspreables estratagemes, finalitzant en un espectacle on es van
aixecar i van marxar del Ple, donant-se curioses coincidències i complicitats tot
això sent conscients de la incoherència del seu discurs.
Podem està aquí, vam arribar al 2015 i des de llavors moltes coses han canviat
i moltes més seguiran canviant.
Podemos sempre posarà per davant la defensa dels drets de les persones
i la millora de les seves condicions de vida.
Defensem i creiem en la política útil, positiva i constructiva que és la única que
dóna resultats a les persones. Per això vam votar a favor d’uns pressupostos en
els quals es contempla un Pla Plurianual d'habitatge de lloguer social i assequible
per a més de 70 habitatges.
Un pla modest que obre una nova política que estem segurs que a mitjà termini
es podrà incrementar i aconseguir que a Mollet existeixi un parc municipal
d'habitatges que pugui donar resposta al problema actual d'accés a l’habitatge
que tenim.
Atorgar les subvencions el 2019 a totes les entitats de la ciutat, l'increment
salarial de les treballadores i treballadors públics, les bonificacions en l’IBI a
famílies, beques a llibres i ajudes a persones en situació d'exclusió social són les
raons per les que l'intent de bloqueig dels pressupostos municipals va ser una
greu irresponsabilitat per part dels partits que van pretendre fer-ho.
Podem sempre defensarà per sobre de qualsevol altre interès els drets de
la gent, perquè ¡SI SE PUEDE!.

