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El govern de Mollet prioritza el balanç social per
damunt de l’econòmic
Mollet és el municipi del Baix Vallès i de la comarca del Vallès Oriental
que compta amb més serveis públics. Aquest és un dels motius que
contribueixen a l’endeutament de l’Ajuntament de Mollet, el qual prioritza
el manteniment d’aquests serveis per davant del balanç econòmic.
La gran cartera de serveis públics de Mollet és la raó principal de l’endeutament
del consistori que, segons ha publicat el mitjà de comunicació Cinco Días és de
889 euros per habitant, fet que situa la ciutat en el número 851 del rànquing
estatal.
Mollet exerceix de capital del Baix Vallès, ja que ofereix nombrosos serveis
públics als ciutadans de Mollet, però també del seu entorn. Aquest és el cas,
per exemple, de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, amb tres
centres especialitzats que reben usuaris de tota la comarca; de l’Empresa
Municipal per la Formació Ocupacional i l’Ocupació, que dóna servei a altres
municipis del Baix Vallès; o de l’Escola Municipal de Música i Dansa, que ja no
compta amb cap finançament de la Generalitat.
A més, Mollet és un municipi capdavanter en serveis socials, amb ajuts
específics per a persones amb especials dificultats, bonificacions segons la
renda, i amb la ràtio més elevada de places d’escola bressol pública per
habitant. Molts d’aquests serveis públics no són una competència directa dels
ajuntaments, sinó un servei públic i de qualitat que s’ofereix a la ciutadania per
convicció.
Aquesta és la causa principal que l’endeutament de l’Ajuntament de Mollet, ja
que “el govern prioritza el balanç social per damunt del balanç econòmic i,
en els temps de crisi actual, ha decidit no tancar serveis públics, sinó
continuar ajudant la ciutadania”, ha explicat l’alcalde, Josep Monràs..
Aquesta convicció no sempre ve acompanyada pel finançament que correspon
a altres administracions, però que l’Ajuntament de Mollet ha de fer efectiu per
avançat per evitar el tancament dels serveis.
Monràs també ha afirmat que “l’objectiu bàsic d’aquest govern és l’activitat
econòmica i l’ocupació” i, en referència a l’estudi sobre les potencialitats de
Mollet fet per la UPC, ha afegit que “queda demostrat que som una ciutat
que continua tenint potencial per crear riquesa i activitat econòmica. El
govern no està aturat; sinó molt actiu a la recerca d’operadors
empresarials que vinguin a implantar el seu negoci a Mollet”. En aquest

sentit, ha fet referència a l’excel·lent emplaçament de la ciutat, infraestructures
com la B30 i les accions que s’estan fent com la implantació de la fibra òptica
per atreure noves empreses.
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