Pressupost municipal 2015
El nou pressupost és auster, fet amb responsabilitat de govern i també des de l’equilibri
financer, la prudència, el realisme, l’estalvi i el rigor.
Pensant en la realitat social de Mollet, s’ha vetllat per a mantenir i augmentar les
partides relacionades amb les ajudes socials. Des del inici de la crisi econòmica, el
govern de la ciutat ha doblat els recursos destinats als Serveis Socials. En aquest darrer
mandat, el increment ha estat d’un 32%.
Redactat també pensat en la realitat econòmica de la ciutat, es vetlla per les polítiques
de continuar ajudant a la creació d’ocupació, la inserció laboral i l’emprenedoria.
El pressupost també és una aposta per a mantenir i defensar els serveis públics que
s’estan oferint, per a garantir la qualitat de vida i la igualtat social.
Per aconseguir-ho són peces clau la contenció de la despesa de personal; la implantació
de mesures d’innovació i eficiència en la gestió que permetin garantir el manteniment
de serveis prioritaris (com serveis socials, educació, cultura, ocupació, etc); i amb una
revisió de tots els contractes per rebaixar-ne els costos.
El pressupost té relació directa amb les línies estratègiques del Pla d’Actuació de
Mandat 2013-2015 i també amb el Pacte de Govern signat entre el PSC i Convergència i
Unió l’any 2012.
El pressupost reflecteix les polítiques d’un govern que vetlla pels seus ciutadans i
ciutadanes, molt especialment per qui es troba en una situació més vulnerable, sigui
derivada del seu entorn social, per la manca de treball o del seu estat de salut.
Les inversions previstes tindran al dia, amb millores i manteniment, els equipaments
municipals, i faran que la nostra ciutat sigui encara més atractiva per a generar nous
llocs de treball.
Els convergents com a responsables dins el govern de la ciutat, entre d’altres
de l’àmbit de la mobilitat i l’accessibilitat vol destacar noves inversions, que es
presentaran properament i que contribuiran a desenvolupar el recentment aprovat Pla de
Mobilitat Urbana. També hi haurà accions en noves tecnologies, àmbit de
responsabilitat que recau en CiU, per disminuir processos tot generant estalvi.
Per les dates en que rebreu aquest butlletí, us desitgem un bon Nadal i tot el millor pel
2015.

