Un pressupost per millorar els barris
Properament celebrarem el Ple de pressupostos a l’Ajuntament. Segons
converses amb l’equip de govern serà al desembre, abans de vacances de
Nadal, i per aquest motiu, des de Mollet En Comú ja ens hem posat a treballar.
Estem treballant per presentar una proposta àmplia, complerta i ambiciosa de
cara als pressupostos per l’any 2020. Aquesta proposta gira al voltant dels barris:
un pressupost per millorar els barris. Per reivindicar-los i per dignificar-los. I
perquè si els barris funcionen, la ciutat funciona.
Els barris són plens de vida, als barris hi passen coses, i volem que s’hi pugui
continuar fent vida de la millor forma possible i l’Ajuntament ens hi hem d’implicar
en això.
La proposta de Mollet En Comú s’estructura en unes propostes comunes per tots
els barris, en aquells temes més fonamentals: il·luminació, neteja, seguretat,
civisme, serveis, comerç. I en propostes concretes per a cadascun dels barris.
El treball s’ha fet partint de propostes dels propis veïns i veïnes, amb totes
aquelles persones amb les que hem pogut parlar i ens han explicat com viuen
als barris, els problemes, les peticions, idees...
Volem destacar la participació que hi ha hagut en l’elaboració d’aquesta gran
proposta, que no és fruit de dos dies, sinó de mesos de contactes amb les
associacions i persones que han volgut aportar les seves idees i demandes, i
que segueixen fent-ho.
A més, la proposta inclourà també algunes de les 50 propostes que vam fer al
pressupost 2018, i que l’equip de govern es va comprometre, però
malauradament moltes no s’han fet realitat.
Som conscients que un pressupost no pot englobar la totalitat de les demandes,
perquè a Mollet hi ha molta feina per fer, i els barris necessiten una inversió molt
gran. La mala situació econòmica no permetrà fer-hi front, però volem posar les
bases i les propostes per tal d’anar-ho portant a la pràctica, i per posar al centre
del debat i de les prioritats, els nostres barris i la seva gent.

