CS aposta pel benestar social en els Pressupostos de 2021
Desembre és un mes clau, tanquem un exercici marcat per un any intens,
complicat de gestionar i alhora hem de ser capaços de marcar amb claredat les
bases de com haurem d'executar el pròxim 2021. Els pressupostos que es
debatran i votaran al proper Ple de desembre han de complir amb l'objectiu de
ser una eina per garantir de la manera eficaç el futur dels nostres veïns i veïnes.
El 2020 ha estat un any dur per tothom; famílies, autònoms i empresaris han
estat tocats per les conseqüències que ens ha portat la COVID. Ara és l'hora de
preveure les bases perquè aquest 2021 puguem garantir i millorar el benestar
dels nostres veïns i veïnes i de fixar una eina que ens ajudi a reconstruir i
impulsar el teixit econòmic de la ciutat.
Cs ha fet una sèrie de propostes per incorporar als pressupostos de la nostra
ciutat que per davant de tot han perseguit garantir el benestar, ajudes i drets
socials de tots, perquè ara més que mai és el moment de mirar per les persones,
de fer propostes que puguin garantir que la despesa del nostre Ajuntament va
dirigit a què tots mantinguem l'estabilitat necessària aquest 2021.
Cs Mollet proposa mantenir les ajudes socials i bonificacions impulsades per la
COVID, instal·lacions de punts de càrrega elèctrica als Barris de Can Borrell i
Can Pantiquet, bonificacions als aparcaments per incentivar el consum a la
ciutat, millorar els polígons industrials, la creació d'entitats de conservació als
polígons, la creació d'una oficina d'atenció econòmica directa, creació
d'aparcaments de motos, bicis i patinets, i bonificacions a l'ICIO per les Passive
House; perquè aquest nou any hem de primar als ciutadans sense oblidar-nos
de la ciutat que volem construir.
El nostre grup municipal hem intentat fer propostes òptimes i necessàries per a
l'estabilitat de tots els molletans pel desenvolupament de la nostra ciutat sense
oblidar les màximes que ens han de guiar aquest 2021: responsabilitat i realisme
en la despesa, i eficiència en la gestió dels recursos econòmica.

