Treballem per a tothom
Des del grup municipal d’Ara Mollet ERC – MES estem plenament determinats a
ser útils per als ciutadans i ciutadanes de Mollet. És per això que estem treballant
en un projecte municipalista encara molt més ampli, integrador i transformador. I
estem convençuts que serà la sorpresa de les properes eleccions municipals i
que aconseguirà l’objectiu de governar. Som la llavor del canvi; la garantia del
canvi molletà.
Ara però som a l’oposició. I davant d’un govern del PSC que té poques idees i
d’un alcalde que només pensa en la foto i la inauguració, nosaltres treballem des
de diferents àmbits (parlant amb la gent dels barris, amb les entitats, amb
persones amb inquietuds) i portem temes al Ple molletà. Molts són aprovats però
no se’ns fa cas des del govern. Però això no ens atura ni ens desmoralitza.
Treballem per vosaltres, per millorar les vostres vides, i és per això que en els
darrers 3 plens a l’Ajuntament hem presentat algunes mocions que voldríem
comentar-vos. El passat maig vam portar a votació una proposta sobre la
dignificació i l’equiparació dels drets de les treballadores i treballadors de la llar i
de les cures als de la resta del Règim General de la Seguretat Social. El juny
vam presentar una moció sobre el dret a morir dignament i el que pot fer un
ajuntament per ajudar a informar-ne; i una altra moció per tal de tenir a Mollet un
espai permanent de la Festa Major gestionat per les colles de Morats i Torrats.
Al setembre vam presentar una proposta sobre la Biblioteca (demanant més
hores d’obertura, també en períodes vocacionals). Totes aquestes mocions han
estat aprovades.
I al Ple d’aquest mes d’octubre portem a debat temes diversos però importants.
La regulació de la circulació de patins i altres elements de mobilitat elèctrics; la
necessitat d’un homenatge o d’un espai amb el nom de l’Anna Bosch, la primera
alcaldessa democràtica entre 1979 i 1983; una moció sobre els problemes de
convivència al barri de l’Estació del Nord; o un text que demana una auditoria
externa de les finances i del deute de l’Ajuntament.

