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- Nota de premsa -

L’Ajuntament de Mollet anuncia el nou cartipàs i les primeres
accions de govern
L’alcalde Josep Monràs ha donat a conèixer la distribució de competències
del nou govern municipal així com les primeres accions de govern que avui
mateix ja s’han posat en marxa i que estaran centrades en les beques de les
escoles bressol, les beques menjador, l’habitatge i les entitats de la ciutat.
Alhora de donar a conèixer el nou cartipàs, Monràs ha reiterat que el govern
municipal segueix estenent la mà a la resta de forces polítiques que estiguin
disposades a sumar per l’estabilitat. Segons l’alcalde, “la ciutat no pot estar
aturada per estratègies polítiques i és per aquest motiu, que tres dies
després de constituir-se el nou ajuntament, ja hem posat en marxa un
seguit de mesures”. Aquestes accions afecten als àmbits de:
- Beques per les escoles bressols i beques menjador. L’Ajuntament
augmentarà en ambdós casos la partida econòmica que hi destina en un 30 %.
L’objectiu es seguir vetllant per aquelles famílies més necessitades i
especialment seguir atenent els infants de famílies amb dificultats econòmiques
durant els mesos d’estiu, quan l’escola és tancada i no tenen garantit un àpat
diari.
- Habitatge. El nou govern municipal proposa la creació d’un Aval Lloguer
Municipal. Aquesta mesura pionera va adreçada a aquelles famílies que
estiguin negociant un procediment d'execució hipotecaria amb les entitats
financeres, i que vulguin com a solució per la seva situació la creació d'un
lloguer social, l'Ajuntament s'oferirà com avalador per tal que les entitats
financeres acceptin, amb més garanties, aquesta opció. Per crear aquest
instrument, l'Ajuntament necessitarà l'autorització de la Generalitat de
Catalunya. En aquest àmbit de l’habitatge, el govern municipal continuarà
també fent de mediador per evitar els desnonaments (en el darrer any se n’han
evitat més de 250).
- Entitats. La tercera acció de govern amb la que s’inicia aquesta legislatura
estarà adreçada a les entitats de la ciutat. Els serveis jurídics de l’Ajuntament
es posaran a disposició de les entitats, siguin de l’àmbit que siguin, per
assessorar-les davant els importants canvis legislatius que han d’afrontar i que
posen en perill la gran tasca que desenvolupen en els seus àmbits respectius.

Un gran acord per Mollet
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs ha anunciat que en breu els hi farà arribar a
la resta de grups municipals un document en el que es recullen propostes
d’acord per a les grans qüestions de la ciutat: participació ciutadana,
transparència, creació d’ocupació, actuacions per aturar la vulnerabilitat de
moltes famílies, promoure habitatges de protecció oficial, lloguers socials com a
alternativa als desnonaments i seguir treballant en la protecció de l’espai de
Gallecs.
Monràs ha afegit que aquest acord “no és tancat ni dogmàtic i que s’ha fet
des de l’humiltat i la responsabilitat com a alcalde i com a govern
municipal” agraint a les formacions polítiques de Ciutadans, CiU i el PP les
aportacions realitzades aquests últims dies i també al portaveu de Canviem
Mollet pel seu discurs en el Ple de constitució de la nova Corporació Municipal.
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