Pressupostos 2021: Cal un escut social
Al desembre l’Ajuntament de Mollet aprovava els seus pressupostos per l’any 2021. Mollet en
Comú vam exigir que la situació excepcional provocada per la pandèmia global de la COVID-19
requeria uns pressupostos en clau social. Calia ajudar a la ciutadania davant la previsible crisi
econòmica.
Mollet en Comú es va plantejar, des de l’oposició, una estratègia de negociació exigent amb el
govern de la ciutat alhora que una col·laboració per tal d’aportar idees i arribar a acords si es
compartien aquells criteris que enteníem prioritaris. Es va arribar a uns compromisos que
valorem positivament i que van fer que facilitessin l’aprovació global dels pressupostos amb la
nostra abstenció.
Els 5 punts claus que demanàvem i que es van concretar al document d’acord eren:
1. Protecció Social (amb ajuts d’emergència, increment de partides contra la pobresa
energètica fons de contingència...) 2. Reforç Oficina local Habitatge (per implementar
polítiques per facilitar l’accés a l’habitatge) 3. Reactivació Econòmica i Ocupació (Plans
d’ocupació, ajuts per mantenir negocis, ...) 4. Lluita contra la violència masclista 5. Pla Educatiu
(reforç socioeducatiu i cultural perquè cap nen es quedi enrere) Portem ja un trimestre del
2021 i estem en la fase de seguiment de les actuacions del govern en aquestes matèries. Cal
dir que la valoració que fem, ara per ara, és positiva. Hi ha aspectes que s’han posat en marxa i
d’altres que estan previstos. Amb tot continuarem estant rigorosos i exigents en el seguiment
dels compliments d’aquests compromisos, és el que hem de fer des de l’oposició i també el
que la ciutat necessita: construir un escut social.
I també és molt important que la ciutadania sàpiga que existeixen aquests recursos i que en
cas de necessitat es poden adreçar a l’Ajuntament per tal de conèixer les possibles ajudes a les
quals es poden accedir. Aquesta lluita per la defensa de la justícia social és un paper clau dels
ajuntaments democràtics.

