Oficina de Premsa

- Nota de premsa Durant tot el mes de novembre, la ciutadania podrà participar en
l’elaboració del Pla d’Actuació de Mandat (PAM)

L’Ajuntament compleix el compromís d’ampliar els
canals de participació ciutadana
Augmentar els canals de participació ciutadana és un dels compromisos
que va prendre l’alcalde a principis del mandat. En aquest sentit,
l’Ajuntament ha obert un procés participatiu per consultar a la ciutadania
quines polítiques han de ser prioritàries i elaborar el Pla d’Actuació de
Mandat.
Durant tot el mes de novembre, els molletans i les molletanes podran opinar
sobre quines prioritats ha de tenir l’acció de govern per aquest mandat. Es
tracta d’un nou procés participatiu que referma i continua el compromís del
govern per involucrar més directament la ciutadania en la política local, i que
s’ha presentat aquest dimarts al migdia en una roda de premsa a càrrec de
l’alcalde, Josep Monràs, i del regidor de Participació Ciutadana, Josep Ramon
Bertolín.
La ciutadania podrà ordenar segons consideri més important 4 propostes per a
cada un dels àmbits o línies estratègiques que van sorgir del Pla Estratègic, un
procés que també s’ha fet obert a la màxima participació. Així, hi ha l’àmbit de
les persones, el del territori, el de l’espai públic i les infraestructures i el de
l’activitat econòmica i l’ocupació. També es deixarà un apartat perquè el
ciutadà pugui aportar propostes pròpies.
Les propostes per prioritzar tracen línies d’actuació, ja que el govern és molt
conscient que el context de crisi presenta moltes incerteses econòmiques i
recursos pressupostaris escassos, fet que no permet concretar al màxim les
accions i no es vol enganyar la ciutadania. En aquest sentit, l’alcalde Josep
Monràs va afirmar que aquest el govern treballa “amb responsabilitat,
convicció, humilitat i honestedat”.
El govern redactarà el PAM per a l’actual mandat a partir dels resultats d’aquest
procés participatiu i el presentarà a principis del 2013.
L’Ajuntament posa a disposició dels ciutadans dos mitjans per participar, que
estaran actius a partir del 5 de novembre:
 Butlletes en paper, que es podran trobar a la xarxa de centres cívics i
culturals
 Pàgina web municipal (www.molletvalles.cat)

Compromís amb la participació
Tal com va explicar el regidor de Participació Ciutadana, Josep Ramon
Bertolín, aquest és un procés més dins del projecte Espai 26, que emmarca
tots els processos participatius que el govern ha engegat en aquest mandat,
com per exemple l’oficina del regidor de barri, les audiències de l’alcalde als
barris, les comissions del Pla Estratègic o el Pla Local de Joventut.
Bertolín va declarar que “volem que sigui un procés participatiu prou ampli
perquè ens doni línies de treball el més ajustades possible a la realitat de
Mollet”.
De fet, aquest nou procés per elaborar el PAM, suposa un valuós canal de
comunicació directe amb el govern per a les persones que no poden assistir a
les trobades que fa l’alcalde als barris.

Adjuntem fotografia de la roda de premsa i butlleta de participació.
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