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El Ple extraordinari sobre l’estat de la ciutat repassa
l’actuació del govern durant l’any 2012
Aquest dilluns al vespre s’ha celebrat el Ple extraordinari per debatre
sobre l’estat de la ciutat. En aquest ple, l’alcalde ha repassat l’actuació del
govern municipal durant l’any 2012 i n’ha destacat l’esforç en política
social i de promoció econòmica, malgrat la duresa de la crisi i els
incompliments pressupostaris de la Generalitat i l’Estat.
Com a novetat d’enguany, la vicepresidenta del nou Consell de Ciutat, Laura
Arnau, va intervenir en el Ple per explicar el balanç del primer any de
funcionament d’aquest organisme, màxima expressió de la participació
ciutadana. Laura Arnau va agrair la feina a tots els membres del Consell de
Ciutat.
El Consell de Ciutat ha estat treballant amb dues comissions: una sobre la
dinamització del món associatiu, i una altra per revisar el funcionament dels
consells sectorials de participació. En aquest sentit, les conclusions que han
extret són que cal treballar per enfortir la relació de les entitats amb la ciutat i
que és necessari agrupar els diferents consells segons les línies estratègiques
del Pla Estratègic.
Tot seguit, l’alcalde Josep Monràs va intervenir amb un repàs de l’actuació del
govern municipal durant el darrer any. Del seu discurs, destaca la
reorganització que es va fer dels Serveis Socials, gràcies a la qual s’ha
aconseguit reduir les llistes d’espera de 30 als 12 dies actuals. Monràs va
explicar que l’Ajuntament ha destinat durant el 2012, 2,5 milions d’euros als
Serveis Socials i que, tot i la crisi econòmica i de finançament dels ens locals,
el govern molletà continua prioritzant el balanç social davant l’econòmic.
Un altre dels punts destacats de l’acció del govern municipal, fa referència a la
promoció econòmica i l’ocupació, apartat en el qual s’han augmentat un 25%
els recursos durant el 2012. L’Empresa per la Formació Ocupacional i
l’Ocupació (EMFO) ha atès més de 6.000 persones i 1.200 emprenedors.
Aquest esforç s’ha vist recompensat, ja que s’ha aconseguit la inserció laboral
de més de 680 persones (un 4% més que en l’any anterior).
Una altra novetat d’aquesta edició del Ple sobre l’estat de la ciutat va ser que
els grups municipals van tenir la possibilitat de presentar propostes.
Concretament es van debatre tres mocions. La primera, una proposta del grup
d’Ara Mollet-ERC per canviar el format del Ple de l’estat de la ciutat i que hi
puguin intervenir les entitats. Aquesta moció va ser rebutjada pel govern

municipal perquè va considerar que, amb les novetats incorporades en aquesta
edició, ja s’estava modificant el format.
Per la seva banda, el govern municipal va votar en contra de la moció que va
presentar el grup d’ICV-EUiA per a la creació d’un Pla Local d’Ocupació ja que
van valorar que tots els punts esmentats a la proposta ja s’estaven
implementant actualment. Finalment, el grups que formen el govern de la ciutat,
PSC i CiU, van presentar una moció per al foment de l’ocupació i la defensa de
la cohesió social a nivell local que va ser aprovada amb l’abstenció d’Ara
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