Mirem al futur
Ens trobem a l’equador del mandat sorgit a les urnes de les eleccions municipals
del 2015, i des del PSC de Mollet del Vallès en fem una valoració molt positiva.
Som gent de paraula i estem complint i complirem el nostre programa electoral.
En aquests dos anys ja hem portat a terme o està en procés al voltant d’un 65%
del Pla d’Actuació de Mandat.
La ciutat funciona, i seguirem treballant perquè cap molletà ni molletana es quedi
enrere. Volem fer una ciutat cada dia més participativa i reconeguda a Catalunya
i Europa. El nostre principal objectiu continuarà sent la lluita contra l’atur, millorar
l’economia i el potencial industrial de la ciutat, així com millorar la via pública,
donar suport al comerç local, augmentar l’oferta cultural, donar suport al teixit
associatiu, entre d’altres.
Durant aquest mandat és clara la nostra aposta per la participació ciutadana i la
transparència. Hem posat en marxa diversos processos participatius, tots amb
un alt volum de participació dels ciutadans i ciutadanes de Mollet, fet que ens
mostra que teniu ganes d’aportar coses a la ciutat. En destaquem els
pressupostos participatius en matèria d’inversions (Decideix 100.000€) i en l’àrea
de joventut, amb el nou Viver de Projectes.
Tot i ser un govern en minoria, estem aconseguint tirar endavant totes les nostres
propostes amb un govern de regidors socialistes cohesionat, i sota el lideratge
del nostre alcalde, que compta amb molta i diversa experiència. Algunes forces
polítiques simplement es dediquen a intentar paralitzar la ciutat, però nosaltres
preferim treballar i centrar-nos en els temes que afecten la nostra ciutat.
Ens esperem uns pròxims anys apassionants, amb molts nous projectes per
posar en marxa. Tenim un projecte de ciutat clar, i des del PSC treballarem
perquè Mollet sigui cada dia una ciutat millor. Són molts els reptes que tenim per
endavant, i com sempre, els molletans i molletanes treballarem tots junts per
continuar sentint-nos orgullosos de la meravellosa ciutat que tenim. Mirem al
futur.

