S’aproven 27 esmenes dels socialistes del Maresme al
Pressupost 2017
La diputada maresmenca al Parlament de Catalunya, Alícia Romero, ha confirmat
que, “malgrat la oposició de Junts pel Sí, s’han aprovat 27 esmenes presentades
pels socialistes del Maresme al Pressupost del 2017”

El Govern de la Generalitat va presentar el passat 29 de novembre la proposta de
Pressupostos per al 2017, uns pressupostos que els socialistes han criticat per
continuistes i insuficients des del punt de vista econòmic i social. La falta d’una reforma
fiscal que permeti demanar més esforços a aquells qui més tenen i aconseguir més
recaptació s’afegeix als arguments del no que els socialistes donem a aquests
pressupostos de Junts pel Sí.
Ahir a la Comissió d’Economia es varen aprovar 802 esmenes presentades pels
socialistes i que s’incorporen directament a la Llei de Pressupostos. D’aquestes, 27
són propostes que beneficien directament al Maresme.
Des de la comarca, els socialistes vàrem presentar 53 esmenes de diversos municipis
i relacionades amb diferents aspectes on detectem deficiències importants i manca
d’inversió des de fa anys, sobretot en educació, salut, infraestructures o medi ambient.
És per això que la diputada Romero ha afirmat que “amb l’aprovació d’aquestes 28
esmenes hem aconseguit que s’incorporin al pressupost 2017 millores i
inversions a l’Hospital de Mataró i a l’Hospital de Calella, als CAP de Malgrat,
Alella o Arenys de Mar, també inversions en infraestructures tant a la NII com a
la C32, equipaments juvenils, residències i centres de dia a Mataró i Canet de
Mar, millores de manteniment de les rieres (Caldes) o canalització de
clavegueram (Pineda)”.
Romero ha afegit que “el grup socialista estarà amatent al compliment del Govern,
sobretot en relació a aquestes esmenes aprovades, degut a la importància que tenen
pel nostre territori, un territori castigat des del 2010 pels diversos Governs que han
reduït la inversió al Maresme en un 80%”.

