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L’alcalde explica
ciutadania

el

pressupost

municipal

a

la

Aquest dimarts a la tarda, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha fet una
trobada amb la ciutadania dins del cicle l’Alcalde a prop teu, en la qual ha
explicat les principals línies del pressupost municipal per al 2014. En les
seves intervencions, els veïns i veïnes s’han mostrat preocupats per
l’incivisme al voltant dels contenidors i dels propietaris de gossos.
La trobada, celebrada a l’Ateneu Gran, va començar amb una explicació de les
prioritats del pressupost municipal per a l’any vinent. Josep Monràs ha
traslladat als assistents que el govern municipal s’ha esforçat per mantenir la
prioritat en les polítiques socials, en els estímuls per ajudar a la reactivació
econòmica, en l’eficiència en la gestió i en la defensa dels serveis públics per
garantir la qualitat i la igualtat social a la ciutat.
Les nombroses intervencions dels veïns i veïnes aplegats a la trobada, s’han
centrat sobretot en denunciar l’actitud incívica d’algunes persones que
dipositen els residus fora dels contenidors corresponents i embruten la imatge
de la ciutat. Per aquest motiu, han demanat que l’Ajuntament més accions per
lluitar contra l’incivisme.
En aquest sentit, l’alcalde els ha explicat que, justament coincidint amb les
festes de Nadal, moment en què augmenta la generació de residus a la ciutat,
l’Ajuntament ha engegat una campanya de comunicació i sensibilització que
apel·la la ciutadania a mantenir netes les àrees de contenidors, tot dipositant
cada residu al seu lloc corresponent. La campanya també se centra en difondre
el servei gratuït de recollida de mobles i trastos vells a domicili, per tal d’evitar
també l’abandonament de mobles i altres trastos al voltant de les zones de
contenidors.
Una altra demanada insistent dels veïns fa referència a l’incivisme d’alguns
propietaris de gossos, sobretot en referència a les deposicions a la via pública.
L’alcalde, que s’ha mostrat molt sensible amb aquest tema, també ha explicat
la campanya que l’Ajuntament ha engegat ja fa uns mesos adreçada als
propietaris d’animals de companyia, en què s’insta les persones a
responsabilitzar-se de les accions del seu animal. Aquesta campanya té
diferents eixos: les deposicions, la manera correcta de portar els animals a la
via pública i l’obligatorietat de tenir els animals censats. Des que va començar
aquesta difusió, ha augmentat notablement el nombre d’animals censats en el
registre municipal d’animals de companyia.

Adjuntem fotografia de la trobada.
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