Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

El deute viu de l’Ajuntament de Mollet
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha fet públic el deute
viu de les entitats locals. En el cas de Mollet aquest deute és de 43M€. El
govern municipal considera que es tracta d’un deute que no es correspon
exactament amb el deute real del consistori, un deute que permet oferir
serveis públics i ajuts socials per a les famílies amb menys recursos.

Per l’equip de govern, el deute viu publicat pel Ministeri d’Hisenda és una dada
en la qual s’hi barregen xifres i conceptes que no es corresponen amb el deute
real de l’Ajuntament, la major part de la qual es deu als endarreriments de la
Generalitat i l’Estat Espanyol.
Fonamentalment, el deute de l’Ajuntament de Mollet, que compleix amb tots els
ratis d’endeutament establerts, serveix per afrontar endarreriments i deutes de
la Generalitat i l’Estat Espanyol amb el consistori (entre les dues
administracions deuen gairebé 10 M€) i perquè el govern de Mollet no vol
renunciar a prestar serveis públics i ajudes socials, que considera bàsics per a
la ciutadania.
Aquest 2013, l’Ajuntament de Mollet, ha destinat més de 2M€ a ajuts socials
per a les famílies amb menys recursos, a més d’oferir serveis públics prioritaris
pel govern de la ciutat com són les escoles bressol, l’escola de música, l’Institut
Municipal de Serveis als Discapacitats, entre d’altres.
Cal remarcar que Mollet és el municipi de la comarca amb més places d’escola
bressol municipals (tant en números absoluts com per habitant) i l’únic que
compta amb un Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, que cobreix
totes les etapes i necessitats d’aquest col·lectiu.
En aquest sentit, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha repetit en diferents
ocasions que “si endeutar-nos permet que els nostres ciutadans i
ciutadanes pateixin menys; ho seguirem fent per ajudar la gent, la nostra
principal preocupació”.
Tot i així, la previsió de reducció del dèficit de l’Ajuntament de Mollet a finals de
l’any 2013 és de més de 5 milions d’euros, fet que manifesta l’esforç que està
fent el govern en aquest aspecte.
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