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L’Ajuntament presenta un Pla d’Actuació transparent i
obert a la ciutadania
L’equip de govern de l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat el Pla
d’Actuació de Mandat per al període 2016 – 2019 en el que s’incorporen tots
els acords als que s’ha arribat en el que portem de mandat amb la resta de
forces polítiques i amb una clara vocació d’obrir-lo a la ciutadania per tal
que les seves propostes acabin de consensuar un llistat d’actuacions més
plurals i enriquidores per la ciutat.
L’objectiu d’aquest nou PAM segueix el criteri de transparència de les accions
que es duen a terme des de l’Ajuntament i, segueix, també, amb la clara vocació
municipal d’incrementar les polítiques de proximitat i participació escoltant i
recollint les propostes de tots els molletans i molletanes per tal de seguir millorant
la ciutat.
Seguint amb la tendència de prioritzar el servei a les persones, aquest pla
d’actuació posa l’accent en tres àmbits: les necessitats de les persones, la
generació d’oportunitats, ja sigui adreçades al comerç local, als polígons o a
l’activitat econòmica en general, i els espais, actuant per tal que tant els rurals
com els urbans segueixin sent nets i amables.
Segons l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, aquest nou PAM és “obert i
permeable i ens permetrà seguir avançant i adaptar-nos als nous temps
construint junts el present i el futur de Mollet sense que això signifiqui no
posar en valor ni gaudir del que hem aconseguit fins ara entre tots els que
formen part d’aquesta ciutat”. Monràs ha volgut donar un especial valor al fet
que “avui Mollet és el que és no per mèrit exclusiu de l’equip de govern o
de les diferents formacions polítiques que conformen aquest Ajuntament,
sinó que els èxits assolits fins ara no haguessin estat possibles sense
l’important teixit associatiu i l’alt grau de participació activa de la nostra
ciutadania”.
De la seva banda, pel regidor de Participació i Transparència, Josep Ramon
Bertolín, aquest PAM “neix dels processos participatius i creixerà i seguirà
enriquint-se amb aquesta processos col·lectius”. Segons Bertolín, “amb
aquest document inicial el que oferim a la ciutadania és la major informació
possible perquè pugui partir d’una base i enriquir encara més el debat amb
un seguit de propostes adreçades a millorar la nostra ciutat”.

Aquestes propostes es poden fer participant en els tres àmbits ja establerts o
afegint noves actuacions, idees o suggeriments que es creguin oportuns alhora
de millorar la ciutat.
Fins el 29 d’abril, tots els molletans i molletanes majors de 16 anys, podran
participar en aquesta procés ja sigui on-line, a través del web municipal omplint
la butlleta electrònica (a partir d’aquest dijous 10 de març) o omplint la butlleta
de paper que trobaran a les seves bústies o als diferents espais municipals de la
ciutat.
Al web municipal es pot consultar el document inicial de propostes així com el
procés de participació en el pla d’actuació de mandat.
Adjuntem fotografia de la presentació del Pla Municipal
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