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- Nota de premsa -

El govern municipal presenta el Pla d’Actuació de
Mandat 2013-2015, elaborat amb participació de la
ciutadania
El govern municipal de Mollet ha presentat aquest dimarts al migdia en
roda de premsa el Pla d’Actuació de Mandat (PAM) per al període 20132015. El document recull les accions que el govern té previst engegar en
aquest període i que, en bona part, es desprenen del Pla Estratègic i del
procés participatiu que es va fer el passat mes de novembre.
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha presentat el PAM 2013-2015
acompanyat pel regidor de Participació Ciutadana, Josep Ramon Bertolín, i els
regidors coordinadors d’àrea, Josep Garzón, Ester Safont, Mercè Pérez,
Antonio Felices i Joan Daví.

Un PAM sorgit de la participació ciutadana
El fet diferencial del PAM 2013-2015 és que ha estat elaborat amb la màxima
participació ciutadana. Tal i com explicava el regidor Josep Ramon Bertolín, el
PAM sorgeix de tres processos participatius: d’una banda, del treball de les
comissions d’impuls del Pla Estratègic; també del procés participatiu
desenvolupat el passat mes de novembre en què hi van participar a l’entorn de
600 persones per prioritzar i proposar accions; i, per últim, del programa
electoral, que fou votat en les eleccions municipals.
De tot aquest procés, el PAM recull a l’entorn del 90% de les propostes
ciutadanes, ja sigui assumides totalment o en voluntat, és a dir, quan es tracta
d’accions que el govern comparteix però no pot assumir directament perquè no
en té la competència i/o els recursos necessaris.
Monràs també ha recordat que la publicació del PAM, que es troba a disposició
de tota la ciutadania al web municipal, és una acció més de transparència del
govern municipal, ja que explica les prioritats i les accions que té previst fer
d’ara fins a finals de mandat.

Esforç per continuar prestant els serveis municipals
Una acció recurrent en tot el PAM és el verb continuar. I és que, tal i com ha
destacat Josep Monràs, “en el moment actual, en què molts municipis han
hagut de tancar serveis, continuar prestant i desenvolupant serveis i
projectes ja existents és un esforç extraordinari que el govern assumirà
en els propers anys”.

L’alcalde de Mollet ha explicat una sèrie de consideracions prèvies sobre
aquest PAM. A banda del fet participatiu, també ha parlat de les incerteses que
genera el moment actual (sobretot pel que fa a les aportacions d’altres
administracions), s’ha compromès a treballar amb esforç per acomplir amb el
PAM d’ara fins al 2015, i ha explicat que es tracta d’un Pla obert, ja que en
englobar diversos anys podrien variar les necessitats del moment.

Accions destacades
Les actuacions que recull el PAM estan agrupades en les 4 línies estratègiques
en els àmbits de:
 Les persones
En Serveis Socials, destaca la coordinació amb les entitats socials per donar
suport als col·lectius més desafavorits per la crisi econòmica, l’ampliació de les
bonificacions segons la renda i l’aplicació d’un nou ajut per a pagar l’IBI per a
les famílies més desafavorides.
En l’àmbit de la salut, el govern es compromet a vetllar perquè la Generalitat tiri
endavant l’obertura del sociosanitari, prevista a finals d’aquest any.
També destacat l’elaboració d’un nou Pla local de joventut i, en l’àmbit de la
participació, continuar desenvolupant l’Espai 26.
 Ocupació i activitat econòmica
Entre les moltes accions encaminades a reactivar l’economia, el govern
municipal es compromet a treballar per aconseguir la formalització de 2.000
nous contractes laborals, d’aquí al 2015. El PAM també inclou la creació d’un
espai de treball per a emprenedors i seguir potenciant el Pla local d’ocupació
per donar feina al màxim nombre de persones.
En aquest punt, cal dir que entre les propostes més demanades per la
ciutadania hi havia la de crear ocupació
 Espai públic i infraestructures
Continuar treballant en la línia de l’estalvi energètic i la sostenibilitat. Mantenir
les bonificacions de la zona blava per a residents a Mollet. També en aquest
àmbit, flexibilitzar i agilitar l’obertura de noves activitats a la ciutat i l’atorgament
de llicències d’obra.
 Territori
Potenciar els espais de cooperació econòmica amb el territori engegats en els
projectes de la B-30 i l’eix de la C-17.

El PAM es presenta davant del Consell de Ciutat
Aquest dilluns a la tarda, el regidor de Participació Ciutadana va presentar el
Pla d’Actuació de Mandat 2013-2015 davant dels membres del Consell de
Ciutat, als quals va explicar el procés participatiu, així com les accions més
destacades.
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