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L’equip de govern municipal presenta el pla d’ajust
L’equip de govern de l’Ajuntament de Mollet ha presentat en el Ple
extraordinari celebrat aquest migdia el pla d’ajust necessari per poder
accedir al crèdit de l’Estat. Aquest pla s’ha elaborat seguint uns criteris de
contenció, austeritat i realisme vàlids durant tot el període de vigència del
pla.
Pel que fa a la partida d’ingressos, hi ha una proposta clara de prudència,
racionalitat i realisme en la qual s’aposta per les bonificacions destinades als
ciutadans de Mollet que més ho necessiten. Això significa que es reforçaran els
criteris de renda, tal com es va acordar a la sessió plenària del passat mes de
novembre on s’aprovaven les ordenances fiscals i de preus públics per aquest
exercici 2012.
En aquest sentit, el regidor d’Economia, Josep Garzon, ja ha avançat que una
de les mesures que adoptarà el consistori serà, en el cas de l’IMSD, només
cobrir el servei pels ciutadans de Mollet del Vallès i deixar de subvencionar
aquest servei per aquells usuaris procedents d’altres municipis.
Per una altra banda, s’aposta per l’adequació del preu del servei al cost real tal
com preveu el model del pla d'ajust que ha aprovat el Ministeri. Cal destacar,
en aquest sentit, que s’ha fet una previsió a la baixa respecte els ingressos
procedents d’altres administracions.
Dins d’aquesta proposta del pla d’ajust, en l’apartat de les despeses es planteja
una clara contenció de la despesa de personal, una previsió de no creixement
de la plantilla de personal i una revisió de tots els contractes i de la despesa
corrent. És un pla que s’haurà de revisar periòdicament per tal d’anar fent els
ajustos necessaris que es derivin de l’evolució de la situació econòmica durant
els 10 anys de vigència.
Es tracta d’un pla d’ajust que, segons l’alcalde Josep Monràs, “acabarà
finançant la banca a través dels ajuntaments, i vol convertir als alcaldes i
alcaldesses en mers gestors”. Davant del balanç de comptes, purament
econòmic, l’alcalde de Mollet no renuncia al balanç social “que contribueix
a enfortir la cohesió social, redistribuir riquesa i crear oportunitats”.
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