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L’auditori de Can Borrell s’omple de veïns que van
assistir a una trobada oberta amb l’alcalde
Dijous passat, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, va fer una nova trobada
oberta amb la ciutadania de Mollet, acció que entra dins la política de
transparència i proximitat del govern municipal. En aquesta ocasió, els
veïns i les veïnes van conèixer directament de l’alcalde el nou pressupost
municipal d’enguany i el pla d’actuació de mandat 2013-2012; a més,
també es van formular i respondre preguntes i dubtes sobre accions i
millores necessàries a les ciutat.

Després de les vuit trobades de barri de l’any 2012, l’alcalde de la ciutat, Josep
Monràs, va presentar a una nova trobada oberta a tota la ciutadania al Centre
Cívic de Can Borrell, el pressupost municipal per a l’any 2013 i les accions del
pla d’actuació de mandat 2013-2015. Aquests dos elements bàsics pel
funcionament de la ciutat, el pressupost municipal i el pla d’actuació de mandat
(PAM), estan cimentats en dos grans pilars: atraure i facilitar l’ocupació, i
mantenir serveis i ajudes pel benestar social de la ciutadania, especialment
orientat per als molletans i per a les molletanes que més dificultats tenen en
aquests moments de crisi econòmica i social.
A la segona part de la trobada, es va obrir el torn de preguntes dels assistents
a l’alcalde, tal i com es fa habitualment a la resta de actes de participació
ciutadana impulsats per l’Ajuntament.
La gran majoria de preguntes estaven relacionades amb la crisi i els seus
efectes sobre les famílies de la ciutat; d’altres qüestions van reflectir la
preocupació que hi ha pels tancaments d’empreses i la possibilitat de generar
nova ocupació a la ciutat, i també es van plantejar preguntes entorn amb els
serveis i ajudes socials a famílies amb majors dificultats.
D’altra banda, els assistents a la trobada van fer tot un seguit de peticions
d’actuacions a la ciutat com per exemple la millora de zones de vianants, més
il·luminacions a parcs, la reobertura del Casal Sant Jordi o la reurbanització de
vials com el carrer Ferrocarril, una actuació que està prevista i recollida al Pla
d’Actuació de Mandat 2013-2015. Finalment, els veïns van demanar més
pressió contra les males conductes, com les dels propietaris incívics del
gossos, les ocupacions d’alguns habitatges i els infractors de les normes de
circulació.

L’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, en resposta a les preocupacions
expressades pels veïns i les veïnes, va manifestar la seva confiança en
aconseguir desenvolupar al màxim el Pla d’Actuació de Mandat 2013-2015 i va
mostrar la seva disposició a mirar de solucionar aquelles petites actuacions
demanades i d’impulsar campanyes especials contra aquelles actituds més
incíviques. A més, va posar de manifest l’esforç que s’està fent des de
l’Ajuntament en matèria d’atracció d’activitat econòmica per generar ocupació i
el manteniment dels programes i serveis socials adreçats al creixent nombre de
molletans i de molletanes més vulnerables econòmicament
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