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El
govern
municipal
proposarà
participatius en espai públic i joventut

pressupostos

L’equip de govern de l’Ajuntament de Mollet del Vallès proposarà que els
pressupostos de l’any vinent incloguin una partida específica per a la
millora dels espais públics i que la ciutadania faci saber les seves prioritats
sobre on s’hauria d’invertir i com fer-ho. La iniciativa d’aquest nou procés
participatiu neix després de recollir les propostes ciutadanes en la
elaboració del nou Pla d’Actuació de Mandat (PAM) 2016 – 2019 on gairebé
la meitat de les aportacions dels molletans i les molletanes han fet
referència a l’espai públic. La proposta de pressupostos participatius
també afectarà al Pla Local de Joventut.
La partida destinada als espais públics serà d’uns 100.000 euros i la iniciativa,
segons la primera tinenta d’alcaldia i regidora de Gestió Urbanística, Mireia
Dionisio, té un doble objectiu “d’una banda demanarem a la gent que ens
digui quines són les seves prioritats i quines actuacions creuen que
s’haurien de dur a terme amb aquests diners“ i, de l’altra, un cop concretades
les prioritats, “que s’impliquin directament en la millora del nostre espai
públic dibuixant com fer-ho”.
Per Dionisio, aquest nou procés participatiu, que se suma als que ja existeixen
en d’altres àmbits com ara en joventut, amb el Pla Local de Joventut, o en
promoció econòmica, amb el Pla d’acció per la millora dels Polígons d’Activitat
Econòmica (PAE), “és una mostra més de la voluntat d’aquest equip de
govern de seguir potenciant la transparència i les polítiques de participació
amb l’objectiu de seguir millorant la ciutat”.
En el cas del Pla Local de Joventut es destinaran 6.000 euros dels pressupostos
participatius per tal que els joves facin les seves propostes sobre en que caldria
invertir-los.
Nou Pla d’Actuació de Mandat
L’anunci s’ha fet durant la presentació del nou PAM on s’han incorporat gairebé
el 80% de les propostes ciutadanes amb l’objectiu, segons ha explicat el regidor
de Participació i Transparència, Josep Ramon Bertolín, “d’enriquir i ampliar les
actuacions i les polítiques que es fan des de l’Ajuntament amb les
aportacions de la ciutadania, amb els que els nostres ciutadans i
ciutadanes creuen que és prioritari per a la millorar la ciutat”.

En aquest sentit, el PAM recull unes 350 propostes de 600 molletans i molletanes
que han participat en aquest procés. D’aquestes, gairebé la meitat feien
referència a l’espai públic, el 25% a ocupació i comerç i el 25% restant a civisme
i convivència, gent gran i joventut.
Bertolín ha volgut deixar clar, però, que “aquest no és el document final del
nostre pla de mandat, ja que els processos participatius segueixen i
seguiran”.
Pel que fa al criteri de recollir les propostes Bertolín ha dit que “nosaltres
seguirem treballant perquè la participació creixi, però cal tenir present que
les aportacions han de ser assumibles, viables i creïbles”.
Així mateix algunes de les propostes que no s’han incorporat, o bé ja estaven
incloses al PAM o simplement el govern municipal no tenien competències per
executar-les.
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