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L’Ajuntament de Mollet exigeix més inversions a la
Generalitat
La proposta de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per aquest
any 2014 preveu una ínfima inversió per la ciutat de Mollet.
Aquesta proposta preveu una inversió de 300.00 euros per l’execució de la
segona fase dels 90 habitatges de protecció oficial situats a la ronda Pinetons.
“Si el Govern de la Generalitat té la voluntat de portar a terme aquest
projecte, la inversió pressupostada és clarament insuficient”, considera el
regidor d’economia, Josep Garzón. Es tracta d’una aportació mínima pel cost
real d’aquesta obra que ja estava contemplada al pressupost de l’any 2012 i
2013. De totes maneres, “si finalment es fa la construcció d’aquests
habitatges, l’Ajuntament, conscient de la necessitat que hi ha de pisos de
lloguer social a la ciutat, està disposat a col·laborar per tal que siguin una
realitat”, afegeix Garzón.
Pel govern municipal, la inversió pressupostada a l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya no s’ha de considerar com a inversió municipal. ja que anirà
destinada a un equipament de la pròpia Generalitat i no repercuteix de manera
directa en els ciutadans i ciutadanes de Mollet.
Davant aquest esborrany de pressupostos del govern català, l’Ajuntament
lamenta que no es contempli el pagament de la primera fase del Pla de Barris,
ja executada ni la posada en marxa de la segona fase (que afecta a la
remodelació i millora del c. Cristòbal Colon). En aquest sentit, l’equip de govern
també insta a la Generalitat a destinar una partida pressupostària per millorar
l’entorn empresarial de l’àmbit de la B30 i una altra a l’eix Mollet-Vic per tal de
construir la variant de la C-17, que permetrà reactivar la recuperació econòmica
de la comarca.
Així mateix, es reclama la construcció dels nous jutjats, equipaments que els
darrers consellers de justícia els van considerar com a necessaris i prioritaris, i
també planteja la necessitat d’incloure recursos necessaris per la millora i
condicionament dels centres educatius i del històricament reivindicat quart
institut.
El govern municipal demanarà a la Generalitat que es tinguin en compte les
ciutats i pobles de Catalunya amb més índex d’atur a l’hora de destinar partides
a polítiques dirigides a col·lectius amb risc d’exclusió social com són els joves i
els aturats majors de 50 anys.
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