Treballem per ajudar les famílies a sortir de la crisi
Malgrat l’actual marc de crisi econòmica i que la previsió d’ingressos provinents
d’altres Administracions Públiques és inferior a altres exercicis, l’Ajuntament de
Mollet del Vallès ha decidit no incrementar la pressió fiscal dels nostres ciutadans. És
a dir, es congelen els tributs municipals.
La nostra ciutat ha sabut mantenir les prestacions que garanteixen la igualtat i el
benestar de la ciutadania conjugant-les amb unes polítiques fiscals que ens han permès
congelar els impostos per segon any consecutiu. Encara més, malgrat no pujar la
fiscalitat, hem sigut capaços de trobar els recursos per incrementar les bonificacions per
a les famílies més castigades per la crisi i per aplicar mesures destinades a fer créixer
l’activitat econòmica i la creació d’ocupació.
Existeix una forma marcadament social de sortir de la crisi, que és la que nosaltres hem
triat. Mollet ha buscat, i ha sabut trobar, el difícil equilibri entre els recursos públics i la
situació econòmica de les famílies, prioritzant el compromís amb les persones i el
balanç social davant el pur balanç econòmic.
Això passa per portar a la pràctica mesures compromeses amb les necessitats de les
persones, i que van des d’aspectes tant simples i senzills com facilitar els pagaments
fraccionats de determinades taxes, fins a garantir el suport a les persones amb dificultats
a través de l’ampliació de les bonificacions per raó la renda familiar.
També resulta evident que per sortir de la crisis i generar ocupació cal afavorir les
empreses i l’activitat econòmica. Aquesta voluntat de generar més activitat econòmica
també es veu reflectida en una ordenances fiscals que són un reflex del compromís
social d’un govern municipal que ha posat per damunt de tot la qualitat de vida i la
necessitat de crear ocupació.
Però no pot ser que el “procés” sigui l’únic problema que ocupi ni al Govern ni als
partits polítics. No ho és pel nostre Alcalde que, conscient de la situació econòmica que
estem vivint, dedica tots els esforços a tractar de crear ocupació, amb acords dins de
l’Associació Àmbit B30, facilitant la creació de noves empreses, contribuint a la creació
de 100 noves empreses a través del servei municipal d'ocupació (EMFO). Cal treballar,
sobre tot, per sortir de la crisi i crear ocupació.

