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L’Ajuntament aprova definitivament el Pressupost de
2016
L’Ajuntament de Mollet del Vallès, ha aprovat definitivament i per majoria
el Pressupost per al 2016. Així mateix, a proposta de l’equip de govern, s’ha
aprovat per unanimitat sol·licitar a la Generalitat de Catalunya els recursos
econòmics necessaris que permetin afrontar les emergències dels
ciutadans de Mollet en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
Durant el primer Ple d’aquest any, l’Ajuntament de Mollet ha aprovat per majoria
el Pressupost per aquest any. D’aquesta manera, al llarg de 2016, se seguiran
centrant les prioritats i esforços en les persones, el foment de l’activitat
econòmica, la generació d’oportunitats laborals i en la millora de l’espai públic i
la qualitat de vida dels molletans i molletanes.
D’altra banda, de forma unànime, també s’ha aprovat una proposta de l’equip
de govern en la que s’insta a la Generalitat a afrontar el pla de pagaments del
deute que té amb la ciutat per poder fer front, especialment, a les necessitats
d’àmbit social.
L’Ajuntament reclama poder dotar amb recursos econòmics la llei 24/2015 sobre
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica.
Segons el regidor de Serveis Econòmics, Josep Mª Garzón “esperem que amb
el nou govern de Catalunya, i el que hi pugui haver a l’Estat espanyol, les
lleis que s’aproven i entren en vigor, com aquesta, deixin clar quines són
les administracions competents i vagin acompanyades de la corresponent
partida pressupostària perquè es puguin aplicar”.
També s’han aprovat per unanimitat diferents propostes dels diferents grups
municipals com ara reclamar a ADIF la conservació i el manteniment de la línia
Barcelona – Puigcerdà al seu pas per Mollet, garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals a proposta de l’Associació de dones
Àgora, afavorir un ús inclusiu i no sexista del llenguatge, una proposta de suport
al Centre Especial de Treball Taller Alborada, la creació de la comissió de
nomenclàtor i crear una comissió d’estudi per a la modificació de l’Ordenança de
protecció dels animals,
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