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El pressupost municipal 2013 de l’Ajuntament de Mollet
es basa en la prudència i l’austeritat i incideix en els
ajuts socials i el foment de l’ocupació
El pressupost de l’Ajuntament de Mollet inclosos els organismes
autònoms i les empreses municipals per a l’any 2013 és de 55,3 milions
d’euros. Els recursos destinats a les ajudes de Serveis socials s’han
incrementat en un 14%, i l’aportació a polítiques per al foment de
l’ocupació i la reactivació econòmica, han pujat en un 20,35%.
El Ple celebrat aquest dilluns al vespre ha aprovat el pressupost amb els vots a
favor de l’equip de govern (PSC i CiU), i els vots en contra del PP, d’ICV-EUiA i
d’Ara Mollet-ERC.
Per elaborar aquest pressupost el govern municipal ha treballat amb els criteris
de prudència en la previsió d’ingressos, ateses les incerteses sobre les
aportacions de l’estat espanyol, la Generalitat i la Diputació; i rigor, austeritat i
esforç en el control de la despesa amb la contenció dels recursos propis,
personal, despesa ordinària, publicitat, ...

Objectius del pressupost 2013
•

Foment de l’ocupació i la promoció econòmica: amb el doble vessant
d’ajudar a reactivar l’economia local i crear ocupació. L’aportació de
recursos propis de l’Ajuntament augmenta un 20,35%. Des de l’any
2011, els recursos per aquest concepte han pujat en més d’un 50%.
A més, cal tenir en compte que aquí no estan contemplats els recursos
que destina l’empresa Mollet Impulsa per a la dinamització de l’economia
i el comerç local.
En aquest apartat, també destaca que l’Ajuntament ha ampliat els
serveis que encarrega al pla d’ocupació municipal per a persones que
han esgotat o estan a punt d’esgotar la prestació de l’atur (PIVEM), amb
l’objectiu de millorar les perspectives d’ocupació d’aquestes persones.
També s’està treballant contínuament en la revisió dels diferents
contractes que té l’Ajuntament de Mollet per tal d’ajustar-los. En aquest
sentit, es potencia la contractació d’empreses d’iniciativa social.

•

Serveis Socials: Manteniment dels recursos per garantir la cobertura de
les necessitats socials per a les persones més desafavorides. Els ajuts
en l’àmbit de Serveis Socials han augmentat un 14% respecte de l’any
anterior. A més, es dediquen aproximadament 2 milions d’euros a ajuts i
bonificacions. Des de l’inici de la crisi, l’any 2008, aquest apartat ha
augmentat en un 82,62%, fet que il·lustra la preocupació del govern per
donar resposta als col·lectius més desafavorits.
Com a novetat, el Pressupost municipal per a 2013 contempla la
concessió d'ajuts perquè aquelles persones que pateixen una situació
econòmica més desfavorida puguin fer front al pagament de l'Impost de
Béns Immobles.

•

Inversions per reactivar l’ocupació: l’import pressupostat per a
inversions pròpies de l’Ajuntament és d’1 milió d’euros que es destinaran
a millores en carrers i espais públics, accions de manteniment i
conservació de les masies de Can Flequer i Can Pantiquet, manteniment
i millores d’equipaments escolars, esportius, culturals, ,,, i millores de
l’eficiència energètica. Cal recordar que a la ciutat s’estan executant
inversions per part d’altres administracions i del sector privat per import
d’uns 20 M€ (Tresoreria de la Seguretat Social, edifici sociosanitari, ...) i
que es preveu que generaran més de 200 llocs de treball.

•

Educació: El govern continua apostant per uns serveis educatius de
qualitat i per garantir els serveis d’escoles bressol municipals i escola de
música, tot incrementant en un 21% els recursos en aquest concepte (en
resposta a les retallades per part de la Generalitat).

•

Administració electrònica: ja fa anys que el pressupost municipal
reflecteix l’aposta de l’Ajuntament de Mollet per la implantació
progressiva de les noves tecnologies en els serveis públics com a eina
per crear les condicions per a una economia més competitiva i l’
augment de l'ocupació
Aquesta implantació, que suposa un treball transversal de les diferents
àrees, pretén fer més accessibles els serveis públics als ciutadans, però
també a empreses i organitzacions, tot agilitzant els tràmits en què
intervé l’Ajuntament, i contribuir, en la mesura del que sigui possible, a la
creació de nous negocis i nous llocs de treball.

El pressupost en xifres

Pressupost General
consolidat

Ingressos
56.669.659,90 €

Despeses
55.357.914,85 €

El pressupost de l’Ajuntament de Mollet per aquest any 2013 és de
50.900.489,54 €. Pel que fa al pressupost consolidat que inclou es empreses
municipals i organismes autònoms, aquest és de 55.357.914,85 €
Tenint present la tendència dels darrers anys, l’Ajuntament de Mollet ha previst
una contenció dels ingressos i la xifra ascendeix pràcticament al mateix import
que l’exercici 2012.
En aquest sentit, cal recordar que a les Ordenances Fiscals i de Preus Públics
aprovades pel Ple de l’Ajuntament, la factura fiscal se situava en 0,61%, molt
allunyada de la variació de l’IPC català que s'ha situat al finalitzat l'any en el
3,6%.
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