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El conseller Rull visita Mollet i anuncia l’aprovació del
Pla de Gallecs per aquesta legislatura
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha aprofitat una visita a
Mollet del Vallès per anunciar que la pretensió del govern es deixar
enllestida aquesta legislatura l’aprovació del Pla Especial de Gallecs.
Abans de visitar l’Espai d’Interès Natural, Rull va ser rebut a l’Ajuntament
per l’alcalde Josep Monràs i va signar el Llibre d’Honor de la Ciutat.
Durant aquesta visita, l’alcalde Josep Monràs, va reivindicar que “les polítiques
de proximitat, que és justament el que ens reclamen als governants, no
siguin una exclusiva dels ajuntaments”. En aquest sentit va agrair la
presència del conseller, en aquets cas “per tirar endavant projectes
relacionats amb l’ecologia, el medi ambient i la sostenibilitat que tant hem
defensat i defensem des de Mollet i que també afecten a aquest espai de
Gallecs que, òbviament, no es patrimoni exclusiu ni de la nostra ciutat, ni
de la resta de municipis que en formen part, ni del Govern. Aquest és un
espai de les persones i la nostra tasca es gestionar-lo perquè el puguin
gaudir”.
De la seva banda, el conseller Josep Rull, va felicitar els municipis que gestionen
Gallecs, especialment Mollet per les seves “polítiques mediambientals més
enllà d’aquest Espai d’Interès Natural” afegint que “estic d’acord amb
l’alcalde en el sentit que la millor manera de protegir aquest espai és a
través d’una bona gestió”.
Per tot plegat, durant la visita, Rull anunciava que la pretensió del Govern és
“deixar enllestit en aquesta legislatura el Pla Especial de l’Espai Rural de
Gallecs”.
Un dels objectius d’aquets Pla és establir les condicions necessàries per a
l’ordenació urbanística i regular les activitats que s’hi facin per tal de preservar i
a l’hora fer compatibles els seus valors agrícoles, naturals, socials i paisatgístics.
Mollet del Vallès, 14 d’abril de 2016
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 563 51 07
Mòbils 692 62 32 83 / 650 01 75 86
premsa@molletvalles.cat

