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Trobada de l’alcalde de Mollet amb els veïns de Can
Pantiquet
Ahir a la tarda, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, es va trobar amb els
veïns del barri de Can Pantiquet per presentar-los els criteris d’elaboració
del Pla d’Actuació de Mandat (PAM) i de les ordenances fiscals 2013.
Dins el cicle de trobades de l’Alcalde als barris, ahir Josep Monràs va visitar el
Centre Cívic de Can Pantiquet per explicar als veïns els criteris d’elaboració del
Pla d’Actuació de Mandat i les propostes d’ordenances fiscals, preus públics i
taxes municipals per a l’any 2013.
Tal com està fent a les diferents trobades als barris, Josep Monràs va explicar
als veïns que el nou PAM, en comptes de ser anual, tindrà un vigència de tres
anys, fet que s’ha decidit donat les dificultats econòmiques actuals, les
incerteses en la legislació municipal i les transferències per part de les
administracions autonòmiques i estatals als consistoris. Monràs també va
remarcar que el PAM està vinculat a les quatre línies del Pla Estratègic i
orientat a desenvolupar els seus objectius.
En la segona part de la trobada, l’alcalde va voler explicar als veïns les millores
en mobilitat que s’han fet recentment al barri, relacionades amb l’entrada en
funcionament del nou carril de la C-17 directe a Can Magarola. Per la seva
banda, els veïns de Can Pantiquet van plantejar diferents qüestions
relacionades amb temes de via pública i van demanar al consistori que continuï
lluitant contra l’incivisme d’alguns propietaris de gossos.
La trobada va finalitzar amb el compromís de l’alcalde d’estudiar les diferents
peticions veïnals i donar-los resposta el més aviat possible.
(adjuntem fotografia)
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