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L’Ajuntament de Mollet aprova uns pressupostos
marcadament socials i compromesos amb l’ocupació i
el medi ambient
Amb aquests pressupostos, l’any 2016, l’Ajuntament de Mollet del Vallès
seguirà centrant les seves prioritats i esforços en les persones, el foment
de l’activitat econòmica i la generació d’oportunitats laborals i en la millora
de l’espai públic i la qualitat de vida dels molletans i molletanes. Així
mateix, també se segueixen congelant els impostos i, per tant, els
ciutadans no hauran de pagar més tributs que en els exercicis anteriors.
Polítiques socials i d’habitatge
Es destinen 3 milions d’euros a ajuts i bonificacions per les famílies més
necessitades i s’augmenta un 36% la partida destinada al servei als
discapacitats. Des de l’inici de la crisi s’han doblat els recursos destinats a
Serveis Socials i han augmentat més d’un 30% respecte a l’anterior mandat
Impuls de la formació i polítiques d’ocupació
Es destinen prop de 2 milions d’euros a la formació ocupacional i l’ocupació i
s’incrementen en un 40% els recursos destinats a pla local d’ocupació.
Garantir uns serveis públics de qualitat
S’incrementen en prop d’un 20% els recursos municipals destinats a l’àmbit
educatiu i es consoliden els programes dedicats a la cultura, l’esport i la gent
gran.
Polítiques mediambientals i espai públic
Es destinaran més de 12,5 milions d’euros a les polítiques adreçades a la
mobilitat, l’espai públic i el medi ambient.
Impostos municipals
Per tercer any consecutiu es congelen els impostos, amb la qual cosa els
ciutadans/es de Mollet seguiran pagant un 12´6% menys d’impostos municipals
que els de la resta de ciutats de la província de Barcelona.
Rigor pressupostari
La ràtio d’endeutament sobre ingressos se situa al 71,77% i el 2016 es reduirà
en un 10%, molt per sota del límit legal establert en un 110%.

Durant la sessió plenària en la que s’han aprovat els comptes pel al 2016,
l’alcalde Josep Monràs defensava que es parli d’uns pressupostos continuistes
ja que “si continuisme vol dir seguir incrementar les partides per als més
necessitats atorgant tot tipus d’ajuts i evitant desnonaments o talls de
subministrament, si vol dir augmentar la despesa educativa sense tenir-ne
les competències, incrementar els recursos destinats a l’activitat
econòmica i a la generació d’ocupació o congelar impostos i reduir
l’endeutament municipal, si vol dir tot això, doncs sí, són continuistes”.
De fet, al llarg d’aquest 2015, la intermediació de l’Ajuntament ha evitat el
desnonament de 20 famílies, ha pogut evitar també que 400 famílies patissin talls
de llum o aigua i s’ha ajudat a 900 famílies amb servei d’aliments alhora que s’ha
dedicat prop d’un milió d’euros per beques escolars, menjador i escola bressol.
Des del punt de vista de l’ocupació, amb recursos directament municipals, s’han
inserit laboralment 1.238 persones, el que significa un 38% més que al 2014, i
s’han creat 153 empreses, un 15% més que l’any anterior.
Pel que fa el procés participatiu d’aquests pressupostos, Monràs també volia
recordar que “aquests no són uns pressupostos del govern municipal, són
uns pressupostos per als ciutadans i ciutadanes i dels ciutadans i
ciutadanes, i un exemple són les trobades i reunions que hem mantingut
amb més de 70 entitats de la ciutat i les propostes que hem obtingut de
més de 100 ciutadans a través del procés participatiu”.
Els pressupostos s’han aprovat amb els vots a favor dels grups municipals del
PSC, Ciutadans i CDC i els vots en contra de Canviem Mollet i Ara Mollet –
Esquerra
Pressupost municipal

Ajuntament
IME
FMJA
IMSD
Mercamollet
EMFO
Mollet Impulsa
Mollet Comunicació
Pressupost consolidat

2015
51.636.472,42
1.755.229,50
325.910,0
5.006.042,19
456.136,88
1.791.669,18
410.665,33
362.621,73
56.198.598,67

2016
52.738.519,90
1.878.115,00
365.787,00
5.633.960,57
460.081,11
2.023.770,31
817.119,91
384.264,95
58.093.328,65
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