MILLORANT LA NOSTRA CIUTAT
Enrere queda el pressupost 2018, però alguns dels seus fruits encara no s’han
materialitzat del tot. Canviem Mollet va incorporar 50 propostes per millorar la
ciutat i les condicions de vida de la seva gent, que s’han anat acomplint de forma
desigual. Algunes malauradament, s’han incomplert per part de l’equip de
govern.
Avui volem informar d’algunes de les coses que han estat proposta del nostre
grup i ja són una realitat:
-

Tarifació social a les escoles bressol municipals: és a dir, una quota mensual
del servei adequada a la capacitat econòmica de cada família.
Cinema: adequació d’un equipament existent per tal de fer projeccions de
pel·lícules per a tots els públics.
Patis oberts a les escoles: per tal que en cap de setmana es pugui gaudir de
llocs de joc lliure per tota la ciutadania.
Gratuïtat 3 hores de zona blava a les urgències de l’hospital de Mollet
Ampliació de la bonificació de la taxa de residus per l'ús de la deixalleria (una
reivindicació de la Plataforma en defensa de la sanitat pública)
Procés participatiu al barri de Lourdes
Ampliar programa Espai dels Portaveus de Ràdio Mollet, per donar veu a
l'audiència (una proposta de Mollet Opina)

Moltes altres propostes queden per fer-se efectives, quan ja ha passat més d’un
any des de que es van acordar. En destaquem algunes d’importants:
-

-

Instal·lació d'una pista poliesportiva municipal al barri de Can Borrell-Plana
Lledó
Paquet de mesures sobre habitatge: reforç de l’Oficina Local d’Habitatge,
creació d'habitatges per a persones amb problemes de mobilitat aprofitant
plantes baixes sense activitat comercial, creació d'un parc d'habitatge de
titularitat municipal de lloguer protegit, etc.
Pacte Local pel Civisme
Agenda compartida i pública: per veure disponibilitat de sales i espais als
equipaments municipals

Seguirem insistint en el seu compliment, i seguirem treballant des de Canviem
Mollet i des de Mollet en Comú, com sempre, per la millora de la nostra ciutat.

