2015
Els convergents de Mollet afrontem el 2015 amb la il·lusió i l’empenta de la feina de
govern ben feta i amb el repte de la feina tant de present com de futur que ens queda per
fer.
La mandra no existeix en l’ADN dels convergents molletans. Les ganes de treballar per
a les persones són i seran l’eix on creixen les idees i les accions sorgides de les nostres
propostes.
Treballar per a les persones i escoltar-les, és la nostra raó de ser.
Els ciutadans de Mollet se’ns apropen a les més de 40 carpes informatives, muntades en
els diferents barris de Mollet, on hem escoltat i valorat les aportacions. Algunes ja s’han
aplicat, i d’altres vindran abans i després del 24 de maig.
Fins al darrer dia de mandat, al maig, complirem amb el nostre compromís amb la
ciutadania, pres del nostre programa electoral i del Programa d’Actuació Municipal
2013-2015.
En el govern municipal hem participat en el manteniment i en l’ampliació d’uns serveis
públics municipals de qualitat, en matèries prioritàries com poden ser l’educació, els
serveis socials, l’ocupació..... , adaptant-nos als requeriments de les necessitats
detectades i escoltades de la ciutadania molletana, emprant idees, imaginació i mesures
innovadores d’eficiència en la gestió, per tal de treure el màxim profit d’uns recursos
econòmics que s’han vist reduïts, com a conseqüència dels cruents 7 anys de crisi
econòmica.
Amb les noves tecnologies, per l’ús de les quals l’Ajuntament ha estat premiat, s’ha fet
que l’administració municipal sigui més propera i transparent envers als molletans i
molletanes, i que a més en pugin ser partícips.
Mentre uns treballem en el dia a dia per un millor futur per a les persones que viuen a
Mollet, altres només es limiten, des de la subjectivitat a donar lliçons, però de
concrecions cap, el més segur perquè no en tenen.
El 2015 és per a nosaltres l’any de la il·lusió i de l’esforç, tant per a superar els reptes
que tenim per endavant per tal d’estar al servei de la gent de Mollet, com per estar al
costat d’Artur Mas, líder del procés que ha de portar a Catalunya a la independència.

