C´s, un any d’oposició útil
L'any que tanquem ha estat, sens dubte, ple de novetats en el terreny polític, tant
en l'àmbit nacional com local. I des del grup municipal de Ciutadans volem donarvos les gràcies. Gràcies, sí, per haver-nos permès, amb els vostres vots, formar
part de la vida política molletana.
El nostre primer any d'oposició s'ha caracteritzat per dos eixos bàsics; la
governabilitat i la responsabilitat. Per això hem dut a terme una oposició seriosa
al mateix temps que responsable, dialogant i constructiva. I estem orgullosos.
Orgullosos perquè hem donat estabilitat de govern al PSC que, per primera
vegada, ha hagut d'actuar sota una sèrie de condicionants pel nostre grup
municipal que han beneficiat a tota la ciutadania.
Algunes de les propostes de Ciutadans-Mollet han estat les següents; la
congelació dels impostos municipals, la imminent creació d'un parc infantil per a
nens amb discapacitat, l'aprovació del codi genètic per a mascotes, el suport
municipal als molletans celíacs, la defensa dels drets del col·lectiu LesbianesGaysBT, la demanda a la Generalitat perquè cedeixi els terrenys adjacents al
nou Hospital per a places d'aparcament públiques i gratuïtes, la gratuïtat dels
llibres de text de primària i secundària en totes les escoles públiques de la ciutat,
l'increment de quinze a trenta minuts d'estacionament gratuït en zona blau per
als vehicles de Mollet o la creació d'un cens de façanes en mal estat que permeti
revertir la seva imatge i alhora fomentar l'art urbà i el turisme amb la celebració
d'un concurs nacional que aculli els millors grafiters nacionals i estrangers.
Des de C 's-Mollet seguirem lluitant pel benestar dels nostres conciutadans,
sense oblidar-nos mai de la nostra activa i desacomplexada oposició al
nacionalisme excloent que representa l'independentisme, i l’aprovació d'una
proposta on tots els 11 de març s'honrarà les víctimes del terrorisme. Sense més,
us desitgem, a tots els nostres veïns, unes bones festes i un feliç any nou 2017.

