Un pressupost 2018 de ciutat i de futur
Mollet té uns pressupostos 2018 de Ciutat i de Futur, fruit del diàleg i del consens,
de tots aquells grups municipals que volem treballar en positiu i ens estimem la
ciutat.
Aquests són uns pressupostos amb un clar accent social, que continuen incidint
en la generació d'ocupació i la reactivació econòmica, i en els que és indubtable
el compromís del govern amb la millora de l'espai públic i la qualitat de vida dels
molletans i molletanes. També volem posar especial èmfasi en l’increment de la
partida destinada a les inversions, a prop de 2 milions d'euros, que serviran per
millorar els espais públics i equipaments de la ciutat.
Volem agrair el vot afirmatiu de Ciutadans, l'abstenció de Canviem Mollet, PP i
un dels regidors del PDeCAT, així com la seva predisposició al diàleg, la seva
voluntat de sumar en positiu i les seves propostes. Gràcies al seu vot, Mollet té
un pressupost de ciutat i de futur, que posa l'accent en la millora de l'espai públic,
la neteja, en donar suport al ric teixit associatiu de la ciutat, a la cultura, en donar
cobertura social a qui més ho necessita, i a fomentar el medi ambient i la
sostenibilitat. Lamentem, però, que novament ERC hagi girat l’esquena a la ciutat
i la seva actitud de menyspreu a les propostes de la resta de grups municipals.
Creiem que l'egoisme i l'odi no són bons companys per construir una societat.
Mollet és una gran ciutat, que gràcies a la bona gestió del govern del PSC des
de fa uns anys està obtenint molts reconeixements d’arreu per la bona feina:
estem en el top 20 dels Ajuntaments d’Espanya en despesa social, hem estat
Capital Europea del Medi Ambient, Ciutat Europea de l’Esport, Reconeixement
nacional en eficiència energètica... els premis són uns reconeixements a la feina
ben feta i per això felicitem al govern de la ciutat i als seus treballadors i
treballadores.
El PSC s'estima la ciutat i vol treballar amb aquells que volen sumar per Mollet.
Estenem la mà, no només als grups municipals que volen fer propostes, sinó
també a la resta del món associatiu, cívic i ciutadania que el que volen és treballar
junts per un Mollet Millor.

