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El govern municipal proposa un pressupost que
incrementa els ajuts als més vulnerables i reforça la
reactivació econòmica i l’ocupació
Amb aquests pressupostos per l’any 2017, l’equip de govern vol prioritzar
la reactivació econòmica, l’increment dels ajuts a les famílies més
vulnerables, la inversió en polítiques d’habitatge i la millora de l’espai
pública i la participació.
Es tracta d’uns pressupostos que s’han elaborat amb rigor i que aposten pels
serveis públics, la reactivació econòmica, l’ocupació i l’ajut als sectors més
vulnerables. Així mateix, aquesta proposta recull els acords aprovats pel Ple
municipal com per exemple els que fan referència a l’ampliació de la xarxa de
desfibril·ladors a la via pública, l’apertura dels patis escolars o el pla integral
comercial entre d’altres.
Objectius del pressupost 2017
Polítiques socials i d’habitatge
S’augmenta el nombre d’ajuts i recursos destinats a Serveis Socials i la partida
en polítiques d’habitatge destinada, entre d’altres accions, a l’incentiu per
incrementar els lloguers socials, la mediació amb famílies en risc d’exclusió
habitacional i la rehabilitació d’edificis. A més, es proposa destinar una partida a
nous programes com per exemple un sistema de telealarma amb localització
GPS per a gent gran.
Reactivació econòmica i generació d’ocupació
A més de les mesures que ja es van aprovar amb les ordenances fiscals, que
consoliden les mesures de foment de contractació de treballadors i les
bonificacions per a emprenedors i aturats, cal destacar les inversions que es
proposen dur a terme als polígons industrials, un pla de dinamització comercial,
i també l’augment de la partida destinada a impulsar la creació d’ocupació, la
inserció laboral i l’emprenedoria, com per exemple els plans municipals
d’ocupació que donen feina directa a ciutadans i ciutadanes de Mollet amb
dificultats per incorporar-se al mercat laboral.
Inversions i pressupostos participatius
En el capítol d’inversions es destinarà més d’un milió d’euros per millorar els
espais públics. També es reforçaran els processos participatius a la ciutat; un
exemple d’això seria el procés participatiu per decidir quines millores es poden
fer en els espais públics de la ciutat per un import de 100.000 euros; i, d’altra

banda, en el cas del Pla Local de Joventut 6.000 euros dels pressupostos
participatius per tal que els joves facin les seves propostes sobre en què caldria
invertir-los.
Finalment cal destacar les partides destinades a l’ampliació del programa de
dinamització cultural, la relacionada amb agermanaments europeus i amb les
activitats que es duran a terme durant aquest any 2017 a la ciutat ja que serà
Ciutat Europea de l’Esport.
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