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L’Ajuntament presenta Decideix 100.000 €, un nou
procés participatiu
L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha donat a conèixer un nou procés
participatiu de decisió ciutadana directa d’inversions a la ciutat. Amb
aquest procés, els molletans i les molletanes majors de 16 anys podran
decidir fins al 30 de juny on invertir 100.000 euros del pressupost municipal
d’entre 9 projectes proposats o bé proposar-ne un de nou.
Aquests projectes, que són els més proposats per la ciutadania al Pla d’Actuació
de Mandat 2016 – 2019, afecten al passeig de Cecs Bas, a l’entorn del Teatre
Municipal de Can Gomà, a la Plaça Sant Jordi, a la plaça dels Voluntaris Olímpics
i Paralímpics, a la millora de les places Mercaders, Ramaders, Remença i
Ferrers, a la modernització de la plaça Nelson Mandela, a la Ronda d’Orient
davant l’Estació de França, renovar els jocs infantils del parc de la Farinera, la
plaça de Mauthausen i el parc de la Plana Lledó, o la substitució de l’arbrat dels
barris de Can Borrell i Santa Rosa.
Per l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, aquesta és “una nova mostra de complir
amb el compromís donat a la ciutadania, un compromís basat en la
participació i la transparència”. Monràs ha afegit que “el que es farà amb
aquest nou procés es prioritzar inversions, el que no vol dir excloure’n, ja
que l’Ajuntament seguirà invertint, i per tant, treballant en la millora dels
nostres espais més enllà d’aquestes propostes concretes”. Aquets serà el
cas del barri de Lourdes, on es durà a terme un projecte específic que es
consensuarà amb els seus veïns i veïnes.
Per la primera tinent d’alcalde i regidora de Qualitat Urbana, Mireia Dionisio, “el
que avui presentem és un pas més en el seguit de prioritats que s’ha marcat
aquest equip de govern. Es tracta, en definitiva, de decidir entre tot i totes
quin Mollet volem”.
De la seva banda, el Regidor de Participació i Transparència, Josep Ramon
Bertolín, ha recordat tots el processos participatius que en aquests moments
estan en marxa a la ciutat defensant “una actuació de govern que sempre ens
ha portat a explicar-nos, escoltar i actuar”. Bertolín ha afegit que “tot i
aquesta clara vocació de transparència, cal tenir en compte que en tots els
processos, les propostes han de ser creïbles, necessàries i realistes”.
El pla més votat es durà a terme durant aquest any i es farà una sessió
participativa oberta perquè es pugui conèixer millor i fer propostes i opinar
sobre l’actuació final.

Les modalitats de participació són emplenant una butlleta en paper que, un cop
distribuïda, es podrà lliurar a l’Ajuntament o a qualsevol Centre Cívic o Cultural
de la ciutat o a través del web municipal www.molletvalles.cat
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