50 formes de canviar Mollet
El 29 de gener el Ple va debatre i aprovar el pressupost pel 2018. Els 7
regidors/es de Canviem Mollet van fer un vot d’abstenció, després d’un procés
d’elaboració de propostes, reunions amb l’equip de govern, debat intern i
finalment una Assemblea de Canviem.
El vot Canviem, per primer cop, podia determinar l’aprovació o no del pressupost,
ja que el PSC, en minoria, no té tots els suports per tirar endavant com ha fet els
darrers anys.
L’abstenció, crítica i constructiva, respon a la inclusió de 50 propostes de
Canviem Mollet per a millorar Mollet. Són propostes sobre educació, cultura,
medi ambient, promoció econòmica, esports, civisme, igualtat, habitatge... Així
es canvia Mollet: aportant i dialogant.
Alguns dels 50 punts són: Pacte Local pel Civisme; patis oberts a les escoles;
enfortiment de les AMPA’s amb suport i increment subvencions; ajuts escolars a
primària i a secundària; posada en marxa d’un cinema; increment en 100.000
euros de la partida de Cultura; instal·lació d’una pista poliesportiva al barri de
Can Borrell – Plana Lledó; gratuïtat de 3 hores a la zona blava pels usuaris
d’Urgències de l’Hospital; ampliació de l’enllumenat de la Ronda dels Pinetons;
tarifació social per al servei d’escola bressol municipal; pacte industrial i
d’ocupació de qualitat; treballar en una Renda d’Infància i Monoparental (Fons
extraordinaris per a famílies vulnerables amb fills a càrrec); potenciació de
l’Oficina Municipal d’Habitatge; creació d’habitatges aprofitant plantes baixes
sense activitat comercial; ampliar bonificació de la taxa de residus, per ús de la
Deixalleria; reforçar servei de neteja; estudiar la remunicipalització de serveis
públics; reforç de l’àmbit d’Igualtat; ampliar partida per millorar el sistema del
processos participatius; fer procés participatiu per a la millora del Barri de
Lourdes.
No és cap xec en blanc ni cap pacte. Canviem continuem a l’oposició, exigint el
compliment dels acords i compromisos adoptats per l’equip de govern. Seguim
construint alternativa i canvi a Mollet.

