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Trobada de l’alcalde de Mollet amb els veïns a La
Marineta
Ahir a la tarda, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, es va trobar amb els
veïns dels barris dels Col·legis Nous, Centre, Estació del Nord, Estació de
França, Calderí i Riera Seca per presentar les línies econòmiques d’acció
municipal per l’any 2012 al Centre Cultural La Marineta. Durant aquesta
sessió molts veïns van poder plantejar qüestions diverses que afecten a
la ciutat i que l’alcalde va explicar en un ambient distès i de diàleg.
La sessió es va iniciar amb un breu explicació del pressupost municipal per
aquest any 2012 i seguidament es va donar pas als assistents per tal que
poguessin debatre amb l’alcalde aquelles qüestions que més els interessaven.
Es van tractar temes d’actualitat com la situació del peatge de Mollet o la gestió
dels aparcaments municipals. En aquest aspecte, Josep Monràs va explicar als
assistents que l’Ajuntament vol iniciar la comercialització del pàrquing de la
plaça Joan Miró “tan aviat com sigui possible; actualment s’estan ultimant els
detalls sobre el model de gestió però esperem que l’aparcament entri en servei
ben aviat”. Finalment, la majoria de les interpel·lacions dels assistents van estar
relacionades amb la situació econòmica i financera en general i de la ciutat en
especial.
En aquest sentit, veïns assistents van apuntar que la trobada havia estat molt
clarificadora i que després d’aquesta trobada entenien perquè la situació
econòmica dels consistoris es tan complicada. Van valorar molt positivament la
destinació de més recursos als serveis socials i al foment de l’ocupació i que
s’hagin limitat les aportacions públiques d’altres programes i activitats de la
ciutat. Respecte aquest punt, l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, va declarar
que aquestes trobades tan directes amb els ciutadans “em permeten explicar
temes tan importants com l’afectació de les decisions econòmiques del govern
de l’Estat i autonòmic en les arques municipals”.
(adjuntem fotografia)
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