
Treball en equip 

Quan sobrevé una situació de crisi són les administracions locals les que estan a primera línia i 

és quan totes les forces polítiques, siguin de la ideologia que sigui, han de fer pinya per marcar 

uns objectius que permetin encarar uns reptes que garanteixin la reactivació social i 

econòmica. I com no podia ser d'altra manera, els socialistes hem contribuït a adoptar totes les 

mesures necessàries amb la convicció de no deixar ningú enrere. 

Paral·lelament l’ajuntament ha de seguir funcionant i uns comptes sanejats i una ràtio 

d’endeutament moderada ajuda a fer front a les noves necessitats sorgides, però no n’hi ha 

prou. Els pressupostos per aquest 2021 estaven ben encarats i de fet estaven en la línia del 

nostre partit, ara bé, si per una banda es comprensible que les necessitats per la gestió 

obliguen a contractar servei extern, i que aquest ha de ser sota condicions favorables als 

treballadors, no hauria d’afectar a l’increment de la plantilla de l’administració del nostre 

ajuntament.  

Atesa de la suspensió de les regles fiscals i que els ens municipals tenim alliberat el romanent 

de tresoreria i superàvit, recursos que es preveu destinar a fer front a la crisi de la Covid-19, a 

inversions en via pública i equipaments i al foment de la economia local, també es podria 

assignar una part a reduir les taxes municipals com a forma de benefici social a tot el municipi. 

En el 14F el PSC va ser una de les dues forces que van pujar en vots, això també ens encoratja 

encara més a seguir treballant sense descans per sentir cada cop més orgull de viure a Vilassar 

i complir amb l’objectiu marcat que és fer front a l’emergència social que pateixen moltes 

persones, reactivar l’economia de Vilassar i realitzar les inversions necessàries per transformar 

el poble en un lloc més amable per a la convivència. 

Portaveu Grup Socialista 

Ma.Àngels Bosch Mauri 

 

 


