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El govern municipal presentarà una moció per reclamar
a la Generalitat més inversions per la ciutat de Mollet
El govern de l’Ajuntament de Mollet presentarà una moció en el proper Ple
municipal en la que demana incorporar projectes importants per la ciutat
als pressupostos de la Generalitat, ja que preveuen una inversió ínfima a
Mollet.
En aquest sentit, l’alcalde, Josep Monràs, ha afirmat que la moció pretén “la
màxima unitat possible del Ple municipal per denunciar la mínima inversió
prevista als pressupostos de la Generalitat per a l’any 2014 envers la ciutat de
Mollet”.
A tall d’exemple, Monràs, ha denunciat que la Generalitat no preveu per a l’any
vinent cap inversió per a la construcció del quart institut, equipament que serà
imprescindible per acollir l’alumnat de secundària en els propers anys; tampoc
no hi ha cap inversió prevista per continuar la construcció ja iniciada dels nous
jutjats a la ronda dels Pinetons; ni es preveu inversió suficient per poder
continuar oferint polítiques d’ocupació, beques i ajudes de serveis socials,
escoles bressol, etc.
“Per poder continuar oferint tots aquests serveis públics necessitem recursos i,
sobretot, que ens paguin els que ens deuen als ciutadans de Mollet.
Necessitem recursos per poder portar a terme els projectes de la ciutat que els
veïns i veïnes de Mollet necessiten.”, ha declarat Monràs, que també ha criticat
que la única gran inversió prevista a Mollet fa referència a l’Institut de Seguretat
Pública, gestionat per la pròpia Generalitat i que, a més, no és un servei que
beneficiï directament la ciutadania. L’alcalde també ha lamentat la mínima
inversió prevista per a la construcció dels pisos socials al barri de Can Borrell
que és insuficient per iniciar qualsevol tipus de projecte.
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