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- Nota de premsa -

El pressupost municipal 2014 de l’Ajuntament de Mollet
manté com a prioritats les polítiques socials, els
estímuls per a la reactivació econòmica i la generació
d’ocupació
El pressupost de l’Ajuntament de Mollet inclosos els organismes
autònoms i les empreses municipals per a l’any 2014 és de 57,8 milions
d’euros. Prop del 70% del pressupost es destina als serveis a les
persones, la reactivació econòmica i l’ocupació.
El pressupost municipal per a l’any vinent que ha aprovat el govern municipal,
manté com a prioritats les polítiques socials, els estímuls per contribuir a la
reactivació econòmica, la generació d’ocupació i la defensa i el manteniment
dels serveis públics per garantir la qualitat de vida i la igualtat social a la ciutat.
Tot això, sense perdre de vista l’eficiència en la gestió per tal de contenir la
despesa innecessària.
Així, prop del 70% dels recursos municipals es destinaran a aquests conceptes:

Polítiques socials (42,6% del pressupost)







Es manté l’esforç en polítiques socials, malgrat la situació econòmica
(durant 2013 s’han tramitat més de 10.700 prestacions i més de 15.000
ajudes a la infància).
Es preveu de nou l’atorgament d’ajuts per al pagament de l’IBI a famílies a
l’atur i es crea una nova línia d’ajudes destinada a persones o famílies que
estan en un procés de desnonament.
S’incorpora un nou ajut en l’àmbit de serveis socials destinat a l’adequació
d’habitatges.
S’incrementa un 2% el pressupost de l’IMSD (Institut Municipal de Serveis
als Discapacitats).
Es consolida el treball de coordinació amb les entitats socials de la ciutat
per atendre les persones més vulnerables.
Es continua apostant per les polítiques socials d’habitatge per garantir el
manteniment i/o l’accés a un habitatge digne.

Promoció econòmica i ocupació (24,78 % del pressupost)



S’amplien un 7% els recursos destinats al Pla local d’ocupació (PIVEM),
com a eina d’inserció i generació d’ocupació.
S’aposta per la continuïtat dels programes de formació i ocupació, amb
especial incidència en els col·lectius que més pateixen l’atur (l’any 2013,
s’ha propiciat prop de 700 insercions laborals).








Recerca de noves fórmules i consolidació dels programes de suport a
l’emprenedoria i la gestió empresarial, així com els programes de difusió
dels valors d’emprendre entre la població més jove per ajudar a la generació
d’ocupació.
Es continua apostant per la recerca de nous operadors que creïn activitat
econòmica a la ciutat i generin nous llocs de treball.
Es treballa per cercar fons europeus que ajudin a finançar projectes de
ciutat i en el posicionament de Mollet en les xarxes de ciutats europees que
ajudin a desenvolupar projectes conjunts.
Impuls i difusió d’accions encaminades a la generació d’ocupació estable i
activitat econòmica de base cooperativa.
Mollet és ciutat activa en iniciatives territorials de reactivació econòmica
com són l’Associació Àmbit B30 o la C-17. Destaquen també les accions
innovadores com el projecte de la Taula Intersectorial d’Agroalimentació i
Salut al Baix Vallès

Serveis a les persones




Manteniment dels recursos destinats a les escoles bressols públiques
(Mollet és el municipi amb més places d’escoles bressol públiques de la
comarca).
Manteniment dels programes destinats a les activitats de foment de la
cultura, l’esport, les polítiques de joventut i de gent gran, com a eines de
progrés i de cohesió social.
Reforç dels programes de seguretat i civisme i desenvolupament del Pla de
Mobilitat

Defensa i continuïtat dels serveis públics





El pressuposto s’ha elaborat amb un exercici de contenció de la despesa.
Així, per exemple, es congelen els sous de l’equip de govern per setè any
consecutiu
Revisió de contractes i introducció de millores en la gestió i prestació dels
serveis municipals.
Continuïtat dels serveis bàsics que garanteixen la qualitat de vida dels
ciutadans i ciutadanes de Mollet.
Consolidació de l’administració electrònica per agilitzar tota la tramitació de
l’Ajuntament amb les empreses i la ciutadania. En aquest sentit, durant el
2013:
o Més de 45.000 persones ateses a l’OAC
o Més de 284.000 visites al web municipal
o 20.308 visites a la seu electrònica des de l’entrada en funcionament
al gener
o 33.760 accessos a l’oficina virtual (37,7% més que durant tot l’any
2012)

Inversions i oportunitats de futur
Malgrat la situació econòmica, es continua treballant perquè la ciutat rebi
inversions, ja sigui des de del sector públic, invertint directament o fent recerca,
i generant les condicions perquè s’inverteixi des del sector privat. Així, durant
l’any 2014 es preveu:
 l’obertura d’un nou establiment comercial






la posada en marxa d’una nova residència per a gent gran
l’entrada en funcionament de l’edifici de la Tresoreria de la Seguretat Social
la inversió en millores a l’estació de tren de Mollet – St Fost
millores en la via pública i en equipaments municipals.

Congelació de la factura fiscal i política de bonificacions
Cal recordar, que l’equip de govern, conscient de les dificultats que la durada
de la crisi està comportant a les famílies, va aprovar unes ordenances fiscals
que congelaven la factura fiscal per a l’any 2014.
Això s’acompanyava d’una llarga política de bonificacions per a les famílies
amb menys recursos i la congelació de nombroses taxes relacionades amb
l’activitat econòmica, així com la congelació dels preus públics de les escoles
bressol i l’escola de música.

PRESSUPOST 2014


Pressupost Ajuntament: 52.926.714,53€



Pressupost municipal (Ajuntament+Empreses Municipals i Organismes
Autònoms): 57.817.262,03 €

Serveis Socials, Educació i Serveis a la Persona

24.627.689,30 €

Desenvolupament econòmic i ocupació

14.324.922,18 €

Administració econòmica i tributària

5.053.867,87 €

Medi Ambient

4.830.787,68 €

Seguretat Ciutadana i Convivència

3.312.795,33 €

Infraestructures ciutadanes

2.957.785,78 €

Administració general

2.076.374,88 €

Comunicació, Informació i Participació social
TOTAL PRESSUPOST
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