El Mollet del futur
Des de l’equip de govern impulsem el nou Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2019
– 2023, un conjunt d’accions i projectes per a seguir millorant i transformant
Mollet durant els pròxims 4 anys. I com sempre fem des del govern socialista,
volem comptar amb la participació de la ciutadania molletana, per a que les
vostres propostes facin del PAM una eina millor i més útil per al futur de la ciutat.
Aquest PAM no parteix de zero, dona continuïtat al model de ciutat projectat pels
diversos governs socialistes, i el qual va ser recolzat àmpliament a les passades
eleccions municipals. El document està estructurat en tres grans eixos:
persones, oportunitats i espais. En total són 343 propostes, projectes i
actuacions, que parteixen del treball fet per l’equip de govern conjuntament amb
l’equip tècnic, i que ara volem obrir a la ciutadania per a enriquir-lo amb la visió
ciutadana.
De les propostes que ja hi apareixen en destaquem algunes com l’increment de
l’habitatge públic i les ajudes al lloguer social, “Mollet ciutat 30” (ampliació a
pràcticament tota la ciutat de les zones 30 km/h), impulsar l’emprenedoria i la
innovació des del Mollet HUB, pla de modernització de les instal·lacions
municipals esportives, cíviques i culturals, entre moltes d’altres propostes que
podeu consultar al document base penjat a la web municipal.
A més, aquest PAM també contempla el projecte de futur de la ciutat, i per això
inclou els 4 programes estratègics transversals: Ciutat Verda, Ciutat Smart,
Ciutat Educadora i Saludable, i Mollet amb l’Agenda ODS 2030 de Nacions
Unides. Uns projectes que pretenen posar la nostra ciutat a la primera línia de la
innovació en la gestió pública catalana, sense perdre mai de vista el nostre
objectiu, que és la millora de la vida dels molletans i molletanes. Opina, proposa,
participa, perquè junts construïm el Pla Municipal. Junts construïm el present i el
futur de Mollet.

