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Monràs demana complicitat a la ciutadania en la
presentació del pressupost 2018
Ahir al vespre es va celebrar una nova trobada entre l’alcalde de Mollet del
Vallès, Josep Monràs, i la ciutadania per explicar el pressupost 2018,
aprovat el 29 de gener. Monràs va assegurar que “Mollet té un futur
fantàstic però, per fer-lo possible, necessitem la complicitat de tots”.
Josep Monràs, en companyia de la primera tinent d’alcaldia, Mireia Dionisio, va
afirmar que el pressupost d’aquest any demostra que “tenim molt clar la
direcció que hem de seguir, ja que el nostre objectiu és 100% Mollet”.
L’alcalde va explicar que el pressupost 2018 és de gairebé 62 milions d’euros
i que té una alta càrrega social. Les xifres més destacades, resumides per
Josep Monràs, són aquestes:
 Més del 16% dels recursos són per a la neteja, manteniment i millora de
la via pública
 Més del 20% dels recursos són per a les polítiques municipals d’habitatge
 Increment del 20% en l’àmbit de cultura i arts escèniques
 Augment de la partida d’ajuts socials i beques
 Increment de la partida per combatre situacions de pobresa energètica
 Més de 3 milions d’euros en ajuts i bonificacions per a les persones més
vulnerables
En el capítol d’inversions, de 2 milions d’euros, un 1,8% més que l’any 2017,
Josep Monràs va destacar les següents actuacions:
 El desplegament del Pla Comercial, en procés d’elaboració
 Els compromisos d’inversions i manteniment dels polígons industrials
per atraure més empreses
 Mantenir els programes municipals de plans d’ocupació, formació
ocupacional i inserció laboral per ajudar a consolidar la dinàmica positiva
de generació de llocs de treball i reduir la taxa d’atur.

 Mesures fiscals, bonificacions i ajuts als empresaris per fomentar la
contractació de treballadors

Les respostes de l’alcalde a la ciutadania
Mobilitat
Un mateix bitllet serveix per agafar qualsevol de les línies d’autobusos. A més
a més, l’Ajuntament està negociant amb l’empresa Sagalés i la Generalitat per
recuperar els bitllets integrats, que es van retirar per frau.
Pel que fa al Pla de Mobilitat, la Generalitat té el compromís de resoldre l’any
que ve els fluxos de circulació de la rotonda del Decathlon. Les rotonda és
responsabilitat de l’administració autonòmica.
Dins del Pla Director de la Bicicleta està previst incrementar el número de
quilòmetres de carrils bici que hi ha a la ciutat.
Via pública
Aquest any es faran actuacions de millora a l’entorn del parc Lluís Companys.
Aviat s’incrementarà plantilla de la Policia Municipal amb dos agents cívics per
mantenir la convivència ciutadana. Segons dades de la mateixa policia i dels
Mossos d’Esquadra, Mollet és una ciutat segura.
S’està licitant el contracte per aconseguir el control d’ADN dels gossos per
sancionar amb 700 euros als amos que no recullin de la via pública els
excrements dels seus animals..
Medi Ambient
Mollet no és una ciutat contaminada. Els nivells de contaminació són
acceptables.
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