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L’Ajuntament insta a la Generalitat a adoptar mesures
urgents en habitatge i pobresa energètica
L’equip de govern de l’Ajuntament presentarà en el Ple del proper 25 de
gener dues mocions. Una adreçada a la Generalitat per evitar l’exclusió
social i l’altra reclamant a ADIF mesures pel correcte manteniment i
conservació de la línia Barcelona – Puigcerdà. Així mateix, també es
crearan dues comissions relatives al Nomenclàtor i als animals de
companyia.
Tenint en compte les dificultats econòmiques que estan patint les
administracions locals per poder donar resposta i cobertura als seus ciutadans
en aquets context de crisi i evitar el risc d’exclusió social, l’Equip de govern de
l’Ajuntament de Mollet demana a la Generalitat una proposta de finançament que
doti de recursos als ajuntaments i els permeti afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica.
L’Ajuntament recorda totes aquelles mesures que des de fa anys ha prioritzat,
per exemple, per promoure el dret a l’habitatge digne, evitar els desnonaments
o signar convenis amb les subministradores per evitar els talls de
subministraments, únicament amb recursos municipals.
En aquest sentit, i després d’evidenciar que la nova llei que s’adreça a aquestes
emergències socials no aclareix quina és l’administració competent ni contempla
els recursos als ajuntaments per aplicar-la, es demana a la Generalitat una
proposta de pla de pagaments del deute que té amb la ciutat, principalment
aquelles partides que haurien d’anar destinades a l’àmbit social.
Conservació de la línia Barcelona – Puigcerdà
Atès que el traçat de línia ferroviària Barcelona – Puigcerdà ocupa un lloc central
al seu pas per Mollet, l’Equip de govern proposarà un altra moció al Ple en la que
es reclama a ADIF, com a responsable directe, que prengui mesures immediates
pel correcte manteniment i conservació del espai de talús del traçat d’aquesta
línia al seu pas per Mollet.
Creació de dues comissions
Un cop es va aprovar en el Ple del passat 30 de novembre de 2015 la creació
d’una Comissió de Nomenclàtor de Mollet del Vallès que respecti la Llei de
Memòria Històrica, és concretarà la creació d’aquesta comissió que estarà
formada per representants tècnics i de tots els grups municipals, que es reuniria

amb una periodicitat bimensual i se centrarà en tractar els casos de nomenclàtor
que caldria revisar segons la Llei de Memòria Històrica.
D’altra banda, també es crearà una Comissió d’Estudi per modificar l’ordenança
respecte la tinença responsable d’animals de companyia. Entre d’altres
objectius, comportarà, per exemple, regular les colònies controlades de gats, i,
en general, portar a terme diferents campanyes de sensibilització vers els
propietaris d’animals de companyia així com vetllar perquè el civisme i la neteja
imperin als carrers de Mollet.
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