CS APOSTA PER FER PROPOSTES CONCRETES I REALS ALS PRESSUPOSTOS

Ja tenim aquí Nadal, però també un dels Plens més esperants de l'any, el Ple on es
debatrà i es votaran els pressupostos del 2022. El darrer any ha estat un any on
l'economia municipal s'ha vist marcada per la COVID, contenció i prevenció han estat
els paràmetres que han marcat la despesa. Aquest nou any, encara que no podrem
escapar d'imprevistos que aquesta malaurada malaltia pot portar-nos, tot sembla
apuntar a una possible reactivació de la inversió municipal -per dir-ho així, en serveis
socials, manteniment de la ciutat i noves polítiques ambientals.
A Cs Mollet ens agrada presentar propostes concretes, no incloses al pressupost que
ens presenta el govern; no fem la carta als reis demanant coses que ja estan previstes
per fer una publicitat enganyosa; idees clares, que aportin i sumin. Per això, hem
demanat que se centrin les inversions urbanístiques a millorar els espais per animal i
crear de nous allà on falten; en instal·lar carregadors elèctrics a Can Borrell; a fer un pla
específic de millora del barri de Can Pantiquet; millorar i reformar el Carrer Vía Ronda;
augmentar la seguretat i visibilitat als passos de vianants i fer actuacions integrals
d'asfaltatge a polígons.
També apostem per l'anglès, una llengua que creiem que sí que necessita una invasió
lingüística, i que a través l'EMFO i de col·laboracions amb les empreses locals es podria
ajudar en el seu aprenentatge.
No ens hem oblidat de reivindicar allò que encara està pendent, com continuar amb
l'adaptació de les fonts de la ciutat per incorporar un doble sistema de sortida de l'aigua
per les persones i gossos.
D'altra banda, la nova ordenança solar aprovada implica una despesa als afectats que
reivindiquem que es mitigui subvencions o ajudes en la instal·lació, així com reclamem
que s'impulsin durant tot l'any més campanyes específiques de reciclatges als comerços
i PIMES.
Idees concretes per millorar la vida dels nostres veïns.

