L’estat de resultats
El passat dia 3 es va celebrar el Ple municipal extraordinari en el que es va debatre
l’estat de la ciutat.
Només començar el ple, la vicepresidenta del Consell de Ciutat va exposar les tasques
fetes per aquest organisme de participació ciutadana, reflex d’aportacions sorgides dels
components del Consell, que de forma altruista, en nom propi o representat a alguna
entitat, han debatut i fet propostes elevades al govern municipal en pro de tota la
ciutadania.
Mentre alguns grups municipals no passaven d’exposar opinions subjectives, sense cap
aportació concreta o tangible, el govern del qual en forma part CiU, va repassar accions
que han donat resultats, resultats sorgits d’un esforç de gestió importantíssim, on els
derivats de les polítiques socials i els de promoció econòmica han estat i en són els
protagonistes. Com també ho han estat aquells resultats que serveixin per a construir la
seguretat a la ciutat.
El govern municipal, tot i una important contenció fiscal, ha plantat cara a la crisi i el
resultat ha estat entre d’altres, a més de gestionar el dia a dia de la ciutat, per tal que tots
el ciutadans puguin tenir uns serveis públics molt més que acceptables, el donar suport a
més de 2.000 famílies que estant passant per moments molt difícils i complicats.
Altres resultats del govern han sorgit de la promoció econòmica i el foment de
l’ocupació, amb els quals s’ha permès la inserció laboral d’unes 700 persones i s’ha
ajudat que la taxa d’atur a Mollet quedi per sota del 20%. S’ha ajudat a que més de 100
emprenedors s’hagin instal·lat a Mollet, i amb l’aprovació del projecte de la zona del
Calderí sabem que es guanyaran, a més de feina per a ciutadans en atur, milers de
metres per a construir nous equipaments i uns 200 habitatges de protecció oficial.
Possiblement altres ho farien diferent, però amb els recursos pel 2014, estirant-los com
un xiclet, s’han fet polítiques que directament o indirectament han donat resultats al
servei de les persones, doncs estar al servei de tota la ciutadania forma part del ADN del
Grup Municipal CiU Mollet.

