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Prop d’un centenar de veïns van assistir a la trobada de
l’alcalde al barri de la Plana Lledó
Dijous passat, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, es va trobar amb els
veïns del barri de la Plana Lledó, acte que s’engloba dins del projecte de
participació ciutadana Espai 26. L’objectiu de la trobada era explicar els
criteris d’elaboració del Pla d’Actuació de Mandat (PAM) i de les
ordenances fiscals 2013, així com escoltar la veu dels veïns.
Tal com està fent a les diferents trobades als barris, Josep Monràs va explicar
als veïns del centre els criteris que ha utilitzat el govern municipal per elaborar
la proposta d’ordenances, taxes i preus públics del 2013, basats en la
contenció de la factura fiscal i una àmplia política de bonificacions d’impostos
municipals en funció de la renda del contribuent.
Pel que fa al treball del govern per elaborar el pressupost per a l’any 2014,
Monràs va explicar que continuen les retallades i la supressió de nombroses
ajudes per part del govern central i de la Generalitat.
En la segona part de la trobada, el batlle va explicar les accions que s’han fet
darrerament al barri per a la millora de la convivència, així com diverses
millores de l’espai públic, com la recent reurbanització del carrer Cervantes.
Monràs també va explicar als veïns l’acord al qual han arribar l’Ajuntament i la
Fundació CatalunyaCaixa per reobrir, en el mínim temps possible, el Club Sant
Jordi per a la gent gran.
Durant la trobada, els veïns van traslladar a l’alcalde algunes de les seves
preocupacions com, per exemple, els desnonaments i la dació en pagament.
En aquest sentit, l’alcalde els va explicar que l’Ajuntament està mediant en
alguns casos, així com va informar de les diverses accions que s’emprenen des
del govern municipal, com la recent moció que demana al govern central que
ampliï els casos en que es poden paralitzar els desnonaments, o la regulació
del concepte “pis buit” per poder aplicar mesures que obliguin als bancs a
posar els pisos que mantenen buits en lloguer.
(adjuntem fotografia)
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