Un pressupost pels barris i per la ciutat
Mollet en Comú hem presentat un document amb més de 150 propostes, al
pressupost 2020. Propostes positives per Mollet, que esperem s’incorporin i es
puguin també establir compromisos polítics a futur.
El document té una part de propostes de barri i una altra de propostes de ciutat.
A més, inclou demandes concretes amb partides específiques.
Als barris, defensem unes mesures comunes: millorar la neteja, el manteniment
de la via pública i la il·luminació; establir la policia de barri; una xarxa d’agents
cívics; posar en marxa un programa per promoure comerç de proximitat;
promoure plans comunitaris; fer compatibles els espais públics per a diverses
funcions i gent de diferents edats; fomentar estalvi energètic; promoure ocupació
de mà d’obra aturada de la ciutat; i implicació de l’Ajuntament en la difusió de les
Associacions de veïns i la seva funció.
Seguidament, ens centrem en cada un dels barris, i fem propostes de temes
quotidians relatius a via pública, circulació, habitatge, jardineria, etc...
Altres demandes més concretes, amb xifres són: partida nova i específica per a
millores en els barris, de 250.000 euros; Incrementar inversió en escoles
publiques; realitzar un estudi per implantar policia de barri; Parc públic
d’habitatges; estudi global per a possible ubicació d’una residència de gent gran;
inversió concreta en alguns equipaments esportius, i algunes altres.
Finalment, creiem que cal afrontar els següents temes de ciutat:









Parc d’habitatge públic de lloguer
Residència pública per a la gent gran
Nou model de gestió de residus
Mesures contra emergència climàtica
Recuperació de la llera del riu Besòs
Millora de l’accessibilitat i l’aparcament a les estacions
Alternatives públiques per oci juvenil i promoció iniciativa privada
Pacte local pel civisme

Seguim treballant per la nostra ciutat, carrer a carrer, barri a barri.
Totes
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http://molletencomu.cat/pressupostos2020/
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