Persones i barris: eixos centrals del 2022

El passat 20 de desembre des del Govern de la ciutat va portar a aprovació el Pressupost
Municipal per a l’any 2022. Un pressupost que destaca per la seva naturalesa expansiva,
aprofitant els ingressos extraordinaris que preveiem que tindrà l’Ajuntament des del Govern
d’Espanya i els fons europeus Next Generation, i que permetran augmentar les inversions en
l’espai públic de la ciutat, així com la despesa en àmbits clau com són la neteja, la seguretat, el
desenvolupament econòmic i la sostenibilitat.

L’augment de les inversions a l’espai públic milloraran i dignificaran els nostres barris,
especialment amb el programa participatiu que s’impulsarà al 2022: el Pla de Barris Verds. En
total, es destinaran 3,5 milions d’euros en inversió pública. Paral·lelament, s’incrementarà en
més d’un milió d’euros el contracte de neteja, fet que implicarà més hores de servei i reforç els
caps de setmana, més neteja amb aigua a pressió i més contenidors de reciclatge. També en
l’àmbit de la seguretat ciutadana, es convocaran 8 noves places de Policia Municipal i 2 d’agents
cívics.

Addicionalment, destaquem el reforç econòmic i de projectes en els àmbits que durant tot el
mandat han estat pilars fonamentals de la gestió municipal. A l’Àrea de desenvolupament
econòmic destaquen les partides de millora dels polígons d’activitat econòmica i de dinamització
de l’activitat econòmica, per a que la sortida de la crisi Covid impliqui més creació de riquesa i
llocs de treball. Pel que fa a la sostenibilitat, el Pressupost contempla seguir desplegant el Pla
d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Cima, posant especial èmfasi en el foment de les energies
renovables a tota la ciutat, i concretament en els edificis municipals.

Per finalitzar, des del PSC Mollet us desitgem unes molt Bones Festes i un Feliç Any Nou 2022,
un any que esperem que suposi definitivament la superació de la pandèmia, i sigui un any
d’alegria i bones notícies.

