Oficina de Premsa

- Nota de premsa –

El Ple de l’Ajuntament aprova el tancament de comptes
de 2015
El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha aprovat el Compte General
del pressupost de 2015, la nova licitació d’Ajuda Domiciliaria, el Conveni
de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i iniciar els
tràmits per a cedir un solar a la Fundació Alb Bosc.
Compte General del Pressupost de 2015
Concretament, l’exercici de 2015 s’ha tancat amb un romanent de tresoreria
positiu de més de 46.759 euros, reduint notablement el dèficit a llarg i a curt
termini i complint tots els ràtios marcats per la legislació vigent.
Pel que fa l’endeutament, a llarg termini s’ha reduït en 3 milions d’euros i a curt
termini en 2 milions d’euros. En aquests moments el rati d’endeutament està en
el 71%, un 40% inferior del límit màxim que marquen l’Estat i la Generalitat. En
referència al rati d’endeutament per habitant respecte al 2014, aquest s’ha
reduït un 7,2%.
En general, al llarg de 2015, s’ha executat un 91,95% del pressupost mantenint
els serveis públics i incrementant la despesa destinada al foment de l’ocupació,
a la promoció econòmica i al reforçament dels serveis socials malgrat el deute
que manté la Generalitat amb l’Ajuntament i que es troba a l’entorn dels 6,5
milions d’euros.
Oficina Local d’Habitatge
En aquesta sessió plenària, a proposta de l’equip de govern, també s’ha
aprovat prorrogar per un any el conveni de col·laboració que té l’Ajuntament
amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya en referència al funcionament de
l’Oficina Local d’Habitatge i al programa de mediació per a lloguer social.
Aquesta oficina, en els sis primers mesos d’aquest 2016, ha realitzat més de
4.500 atencions i ha tramitat més del doble d’ajuts al lloguer social que tot el
2015.
De la seva banda, el Servei d’Intermediació de Deutes Hipotecaris ha atès 19
casos.
Servei d’Ajuda Domiciliaria
També a proposta de l’equip de govern, el Ple ha aprovat els plecs per a la
licitació que permeti la contractació de personal, la planificació i el

desenvolupament dels Serveis d’Ajuda Domiciliaria i d’Atenció a la Llar.
Actualment, l’import de licitació del contracte és de 848.790 euros anuals.
Aquest servei, que és obligatori, actualment atén 410 usuaris/es i està
cofinançat per la Generalitat, l’Ajuntament de Mollet i en una petita part, de
només del 5%, pels mateixos usuaris/es. Així mateix, els preus del servei tenen
aprovada una tarifació social.
Cessió d’un solar per a la Fundació Alb Bosc
El Ple, a proposta de l’equip de govern, també ha aprovat iniciar els tràmits per
cedir un solar situat al carrer Cristóbal Colón a la Fundació Alb Bosc amb
l’objectiu de construir-hi una residència per a persones amb discapacitats.
Propostes d’acord presentades pels grups municipals
A la sessió plenària també s’han aprovat per unanimitat diferents propostes
dels diferents grups municipals com ara l’elaboració de pressupostos
participatius per al 2018, sobre polítiques de prevenció i a favor d’una
alimentació equilibrada i sana i una proposta per a la prevenció i intervenció en
els casos d’assetjament escolar o bullying, Així mateix, es va donar suport al
grup de treball “ Que no pase más”.
També van aprovar-se propostes d’acord en relació a reclamar al Govern
espanyol i Adif un servei de rodalies de qualitat, a sol·licitar la gratuïtat dels
llibre de text, en relació al tancament definitiu del CIE de Barcelona, a la
proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme i una
proposta sobre valors republicans i Felip VI.
La proposta sobre que la bandera catalana onegi en solitari als pals
institucionals el proper 11 de setembre, es va aprovar amb els vots favorables
de 12 regidors/res. En aquest punt l’alcalde va informar que per motius de
legalitat aquest acord no es podrà complir.
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