Decideix 100.000€, un nou procés participatiu a la ciutat
Hi ha en marxa un nou procés participatiu a la ciutat que porta per nom “Decideix
100.000€”. La iniciativa té per objectiu que siguin els molletans i les molletanes
els que decideixin, amb el seu vot directe, quina actuació es farà l’any 2017.
El partit socialista aposta novament per ampliar les eines participatives a la ciutat.
Ens trobem en un temps on la ciutadania demanda ser més partícip de les
decisions que es prenen i la nostra voluntat és que així sigui. Aquesta participació
cal que sigui ben informada i treballada prèviament, perquè els veïns i les veïnes
de la ciutat puguem prendre les decisions amb la millor informació possible.
Aquesta nova iniciativa s’uneix a les múltiples iniciatives participatives portades
a terme fins el dia d’avui, confirmant l’ànima participativa de la nostra ciutat:
Espai26, Consell de Ciutat, Alcalde als Barris, Comissions d’Impuls del Pla
Estratègic, Pressupostos Participatius, Pla d’Actuació de Mandat, Consell
Escolar Municipal, Consell d’Infants Municipal, Grup Motor del Pla Local de
Joventut, Suport a les Iniciatives Juvenils, entre d’altres.
Amb aquest procés, els molletans i les molletanes majors de 16 anys podrem
decidir fins el 30 de juny on invertir 100.000 euros del pressupost municipal
d’entre els 9 projectes proposats o bé proposar-ne un de nou. Uns projectes que
sorgeixen del procés participatiu del Pla d’Actuació de Mandat 2015-2019 i que
és la primera part del procés, donat que més endavant hi haurà sessions
informatives per donar a conèixer millor les actuacions que es duran a terme.
Aquest nou procés participatiu és un pas més en el seguit de prioritats que s’ha
marcat aquest equip de govern i és complir amb el compromís donat a la
ciutadania, un compromís basat en la participació i la transparència. Compartim
que Mollet avança més i millor quan la ciutadania participa i aquest procés, dona
veu directa als molletans i les molletanes. “Decideix 100.000” es tracta, en
definitiva, de decidir entre tots i totes, quin Mollet volem.

