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Monràs fa un balanç positiu dels dos anys de mandat a
L’Alcalde a prop teu
L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, va repassar ahir al vespre
els primers dos anys de mandat en una altra trobada amb la ciutadania en
el cicle L’Alcalde a prop teu al Centre Cultural La Marineta.
En aquesta nova sessió de L’Alcalde a prop teu, Josep Monràs i el regidor de
Participació i Transparència, Josep Ramon Bertolín, van fer un balanç del
procés d’execució del Pla d’Actuació de Mandat (PAM), just a la meitat de la
legislatura.
Tot assegurant que “Mollet té un futur fantàstic perquè té moltíssimes
oportunitats”, Monràs va exposar tot el què s’ha fet i es farà a Mollet del
Vallès en aquest Pla d’Actuació de Mandat, que va començar l’any 2015 i que
s’acabarà l’any 2019.
PAM
 Hi han participat 561 persones. S’han recollit 241 propostes
 Més del 65% del PAM ja s’està fent o està en execució
Transparència i Participació
 Mollet és una de les ciutats de Catalunya amb l’índex màxim de
transparència, segons la UAB
 L’Ajuntament és el segon millor amb administració electrònica, segons
l’AOC
 La UAB reconeix la transparència del web municipal amb el Segell
Infoparticipa
 Participació dels joves: 6.000 € pel Viver de Projectes
 Pressupostos participatius: Decideix 100.000 € pels espais públics
Creació d’ocupació i activitat econòmica
 L’atur baixa cada mes
 1.200 persones menys a l’atur en 2 anys
 S’han creat 200 empreses a través d’EMFO i totes estan funcionant

Persones
 6 milions d’euros per donar suport a les famílies més vulnerables i als
serveis de discapacitats
 Congelació d’impostos i de les ordenances fiscals per cinquè any
consecutiu
 Mollet és la primera ciutat amb contenidors de roba usada de Càritas
 Més de 3.000 persones participen en les activitats de la Gent Gran
Promoció i activitat econòmica
 45 milions d’euros d’inversions d’empreses a Mollet
 Millora dels polígons industrials de la ciutat
 Aposta clara i decidida pel comerç de proximitat
Una ciutat per viure-la
 Èxit de la Mostra Internacional de Titelles
 476 activitats culturals
 745 participants als Jocs Esportius Escolars
 2.000 actuacions de la brigada d’obres
 300 sancions per accions incíviques
 Arranjament dels solars privats de Sant Pancraç i Santa Rosa per
aparcament públic i gratuït
Equipaments
 Creació de la nova comissaria de la policia municipal
 Connexió C17-C33
 4 Flors d’honor i millor espai públic florit de Catalunya
Feta l’exposició del PAM i abans de les preguntes de la ciutadania, l’alcalde
Josep Monràs va recordar que, tot i que la Generalitat deu 6 milions d’euros a
l’Ajuntament de Mollet, amb “constància hem aconseguit que es millorin les
dues estacions de tren” i que “en les properes setmanes començaran les
obres”.
Monràs va subratllar que Mollet és “l’única ciutat espanyola i catalana
Capital Europea de l’Esport 2017”; que Mollet “va escollir el Síndic
Personer per unanimitat”; que “és l’únic municipi de tot Espanya que s’ha
posat d’acord amb tots els partits polítics sobre quin era el model de
ciutat que volíem” i que en aquest dos anys de mandat “estem complint la
paraula donada”.
Preguntes de la ciutadania, respostes de l’alcalde
Mercat dels dimarts
Potser hauríem de pensar en una ubicació millot pel mercat setmanal

Mesquita
No regalem res a ningú per qüestions privades. Només permutem. Estem
intentant arribar a un acord amb la comunitat musulmana.
Referèndum
La posició de l’Ajuntament de Mollet serà complir la llei.
Actes incívics
Recullo la proposta de fer una campanya contra els actes incívics a les escoles
i instituts.
Jutjats
Els jutjats d’Anselm Clavé no compleixen els mínims exigibles de servei públic i
tenim un compromís del conseller de traslladar-los a una nova ubicació a finals
de l’any vinent.
(adjuntem fotografia)
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