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Josep Monràs: “La meva prioritat és el balanç social”
Ahir a la tarda, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, encetava el cicle de
trobades “L’alcalde a prop teu” a l’Espai Sant Jordi, un nou equipament
de la ciutat obert a tota la gent gran de la ciutat. Aquestes trobades
s’emmarquen dins el projecte de participació ciutadana Espai 26, que
s’organitzen amb la clara voluntat de sumar esforços en benefici de la
ciutat.
L’Espai Sant Jordi va ser l’escenari d’una nova trobada de l’alcalde amb els
veïns i veïnes de la ciutat. En primer lloc, el regidor de Participació Ciutadana,
Josep Ramon Bertolin, va donar la benvinguda a tots els ciutadans que ara
poden gaudir d’aquest equipament municipal; un equipament obert a tota la
gent gran de Mollet i que ara és una realitat gràcies a l’acord al què va arribar el
Consistori i la Fundació Catalunya – La Pedrera i a l’esforç conjunt de
l’Ajuntament, l’Associació de Veïns de la Plana Lledó i els socis de l’antic Club
Sant Jordi.
Seguidament, l’alcalde va explicar de primera mà als assistents els criteris amb
els què el govern municipal està elaborant les ordenances fiscals, preus públics
i taxes municipals per l’any 2014. Tal i com va remarcar Josep Monràs, es
tracten d’uns criteris clarament definits i que molts ajuntaments han agafat com
a model de referència: “contenció de la factura fiscal i augment de les
bonificacions i ajuts a la població més desfavorida i amb menys renda”.
En l’apartat d’inversions, l’alcalde de la ciutat va destacar que al barri de la
Plana Lledó és un dels espais de la ciutat on més actuacions s’han portat a
terme: des de la reurbanització del carrer Cervantes, passant per la gestió del
propi Espai Sant Jordi o la remodelació del cementiri: “mai s’havien fet tantes
inversions al barri de Plana Lledó com ara”. En aquest sentit, alguns
assistents van preguntar sobre un tros del carrer Ferrocarril, actuació que
l’Ajuntament es va comprometre a finalitzar i que està prevista i recollida al Pla
d’Actuació de Mandat 2013-2015.
L’atur també va ser un dels eixos de la trobada. En aquest sentit, l’alcalde va
destacar que les darreres dades registrades a Mollet són moderadament
positives i que animen al govern municipal a seguir lluitant per fer més
polítiques d’ocupació i promoció econòmica. Exemples d’algunes actuacions en
aquest àmbit són la futura obertura d’un supermercat i una residència geriàtrica
que suposaran creació d’ocupació. Josep Monràs també va destacar la tasca
que s’està fent des del Consistori en serveis socials, no només amb la
destinació de més de 2,5 milions d’euros dels pressupost municipal sinó també

amb actuacions com la futura obertura del nou centre sòciosanitari a l’antic
Hospital que suposarà una important millora en els serveis hospitalaris de la
ciutat.
D’altra banda, durant la trobada, Josep Monràs va alertar als assistents del
perill que suposa pels ciutadans, no només de Mollet, sinó de qualsevol
municipi, la llei que s’està tramitant el Congrés dels Diputats de reforma de les
competències locals. Segons l’alcalde, “si avui mateix s’aprovés aquesta llei
tal i com la plantegen, a Mollet hauríem de tancar les tres escoles bressol
i l’Institut Municipal de Discapacitats (IMSD), per posar algun exemple”.
Josep Monràs va explicar als assistents que no només Mollet sinó la gran
majoria de consistoris de tots els colors polítics estan en contra d’aquesta llei
perquè qui surt perdent amb aquesta reforma no són els ajuntaments sinó els
seus ciutadans i els serveis que deixaran d’estar al seu abast. En aquest sentit,
l’alcalde va ser molt clar i va manifestar que “no renunciaré a ajudar als més
desfavorits per fer complir un balanç econòmic”, que és el que pretén
aquesta llei.
Adjuntem fotografia.
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