Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

El Consell de Ciutat valora positivament l’oferta de
serveis de Mollet
El Centre de Serveis El Lledoner va ser l’escenari de la segona sessió de
treball del Consell de Ciutat. A la reunió es va fer una valoració de les
comissions d’urbanisme i territori del Pla Estratègic i es va informar sobre
el Pla d’actuació municipal en el qual hi treballa actualment el govern de
la ciutat.
En aquesta sessió de treball representants de les comissions del Pla Estratègic
d’urbanisme i territori van explicar als membres del Consell els temes que s’han
anat treballant. El portaveu de la comissió d’urbanisme va explicar a aquest
òrgan consultiu i de participació ciutadana sobre els avenços i millores que
s’han dut a terme en mobilitat i les possibilitats que aporta tenir un espai rural
com Gallecs.
Per la seva banda, el representant de la comissió de territori va posar de
manifest l’esforç que ha fet la ciutat per tal d’oferir una oferta de serveis
atractiva al territori i de projecció del Baix Vallès amb projectes supramunicipals
amplis a l’entorn de la B-30 i la C-17. També es va destacar el salt qualitatiu
que ha suposat el Consorci Hospitalari de Mollet i es va alertar sobre el
descens del 96% dels fons al foment de l’ocupació des del Govern Central i la
Generalitat de Catalunya, fets que repercutiran molt en les àrees d’ocupació i
promoció econòmica de la ciutat.
El regidor de Participació Ciutadana, Josep Ramon Bertolín, va informar al
Consell de Ciutat sobre el Pla d’actuació municipal, un pla basat en els
objectius marcats a les quatre línies del Pla estratègic. Finalment, en aquesta
sessió es va decidir la creació de dos grups de treball: un per tal de trobar
punts en comú, de coneixement i difusió de les diferents entitats i associacions
que conviuen a la ciutat; i un altre grup de treball per analitzar el funcionament
dels consells municipals.
(Adjuntem fotografia de la sessió).
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