Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

El Consell de Ciutat crea un grup de treball per recolzar
les campanyes socials a la ciutat
Dijous passat, el Consell de Ciutat es va reunir al Centre Ocupacional El
Bosc en una sessió ordinària en la qual es va acordar obrir el tercer grup
de treball sobre temes socials, fusionar les línies estratègiques
d’economia i de territori; ampliar el nombre d’experts de les comissions
d’impuls; i tornar a participar en el Ple de l’Estat de la Ciutat a través de
l’explicació del balanç de la feina feta durant 2012.
Abans de d’iniciar la reunió, els membres del Consell de Ciutat, màxim òrgan
de participació ciutadana de Mollet, van visitar el Centre Ocupacional El Bosc i
el Centre Especial de Treball Taller Alborada, i van quedar gratament
impressionats de la tasca laboral i assistencial envers el col·lectiu de persones
amb discapacitat que es fa en aquests dos centres municipals.
Entre els acords que va prendre, cal destacar la constitució un nou grup de
treball vinculat a la Taula d’entitats socials, per donar suport i promocionar
campanyes i col·laboracions amb les entitats i el voluntariat de la ciutat. Aquest
és el tercer grup de treball que crea el Consell de Ciutat, després del grup per a
l’actualització dels consells municipals sectorials de participació i el grup per a
la formació i foment de l’associacionisme a la ciutat, .
També es va acordar fusionar dues de les línies estratègiques del Pla
Estratègic Mollet 2025, la de territori i la d’economia, atès que realitzen una
feina coordinada i complementària amb l’objectiu de reactivar l’activitat
econòmica. A més, també es va acordar ampliar el nombre de persones
expertes en cada un dels àmbits de les comissions d’impuls.
Durant la sessió, es va informar als membres del Consell de Ciutat sobre els
criteris fiscals que aplicarà l’Ajuntament de cara al 2014, sobre l’estat del Pla de
Mobilitat, del Pla d’Inclusió Social i de la implementació del Pla Estratègic durant
l’any 2012. A més, es va constituir un nou Grup de Treball vinculat a la Taula
d’entitats socials, per donar suport i promocionar campanyes i col·laboracions amb
les entitats i el voluntariat de la ciutat.
Finalment, el Consell de Ciutat va acceptar novament, després de participar en
el Ple de 2012, la proposta de l’alcalde, Josep Monràs, de presentar el balanç
del Consell de Ciutat 2013 al proper Ple de l’Estat de la Ciutat.
Adjuntem fotografia de la reunió.
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