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Memòria d’Alcaldia  

El pressupost municipal per a l’any 2018 incorpora novetats importants, tant en el fons 

com en la forma.  

El primer fet singular és que es porta a aprovació al mes de març de l’any vigent. Aquest 

fet, tot i que és relativament habitual en l’administració pública, a Molins de Rei no és 

l’habitual. No obstant això, prorrogar el pressupost municipal de l’any 2017 no ha estat 

una decisió presa per caprici. I ve donada pel fet que hi ha hagut un canvi de govern, el 

mes de desembre del 2017. 

Aquesta transcendent decisió política va suposar un impacte directe sobre l’elaboració 

del pressupost municipal. Els tècnics de l’àrea d’Economia i Serveis Generals portaven 

setmanes treballant en una proposta que havia de ser sotmesa a debat i votació durant 

el mes de desembre.       

Com és lògic, el nou govern de Molins de Rei va decidir prorrogar el pressupost del 2017 

i treballar ràpidament una nova proposta que recollís les noves sensibilitats i visions, que 

traduís de manera tangible i quantificable els nous projectes que volem impulsar aquest 

any 2018. I per això es planteja la proposta de pressupost durant el primer trimestre de 

l’any vigent. 

 

TRETS BÀSICS I NOVETATS 

Vull donar algunes dades i alguns paràmetres que ajudaran a comprendre millor aquesta 

proposta de pressupost i les novetats que incorpora. 

El punt de partida de confecció d’uns pressuposts sempre és la previsió d’ingressos. 

Només fent una projecció acurada dels diners que obtindrem podrem planificar el què 

ens gastarem durant l’any. Enguany fem una proposta de 31.326.192,93 milions d’euros. 

Això és un creixement important, del 4,28%, si bé també és cert que bona part d’aquest 

creixement s’haurà de destinar a inversions. També vull subratllar que el 60,6% dels 

diners, provenen de la contribució que fan els vilatans i vilatanes, malgrat que es manté 
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intacte el compromís de no pujar els impostos que paguem la immensa majoria de 

molinencs i molinenques per sobre de l’IPC. 

Pel que fa a la despesa, aprofundim en una idea que porta anys vigents a l’Ajuntament, i 

és que l’atenció social s’endú la major part de la redistribució de tots aquests recursos. 

Enguany, 31 de cada 100 euros els destinarem a atendre les persones per garantir que 

tothom té les necessitats cobertes, fins al punt que el reforç de la dotació en ajuts 

d’assistència social creix un 20% i que els ajuts contra la pobresa energètica comptaran 

amb un 23% més de diners. Aquesta priorització en polítiques socials també es nota en 

increments importants a les partides destinades a igualtat, joventut, gent gran i habitatge. 

Precisament, en l’àmbit de la gent gran, em complau especialment, constatar que el 

pressupost preveu l’inici del procés per construir la nova residència que la vila necessita.  

També vull destacar l’increment de les partides en aspectes claus per la societat com 

són la cultura, l’educació i la salut. I especialment la creació de la partida de “vila 

inclusiva”, dotada amb 10.000€ i que ha de servir per millorar tot allò que fem des de 

Molins de Rei per la inclusió de les persones amb diversitat funcional, ja sigui amb 

accions directes o per iniciar l’elaboració d’un pla d’actuacions en aquest sentit. 

Vull recordar que aquesta aportació tan important ens ha situat al capdavant del rànquing 

dels municipis de més de 20.000 habitants de tota Catalunya que més diners destinen 

per habitant a l’atenció social.  

Les actuacions en via pública i els serveis municipals (amb els nous contractes de neteja 

i recollida de brossa i de manteniment del verd urbà al capdavant), comptaran amb 

gairebé un 23% dels recursos. És una xifra important per garantir el funcionament 

correcte i disposar d’un entorn agradable per les persones i atractiu per a les empreses i 

comerços. També posarem l’accent de manera important en les polítiques 

mediambientals, amb importants campanyes per reduir la generació de residus i invertint 

en un enllumenat públic més eficient i menys contaminant, entre d’altres. 

La seguretat, l’estímul de l’economia, i la participació ciutadana són també altres 

aspectes que comptaran amb importants recursos per afrontar els seus projectes. Els 

plans d’ocupació propis d’un any de durada, o l’increment del 100% de les partides per 

consum i turisme en són un bon exemple. I el manteniment dels programes de suport als 
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emprenedors i les empreses que contractin aturats de la vila, i que tans bons resultats 

estan donant fins ara. 

En aquest punt també vull explicar que malgrat que el volum de diners que gestiona 

l’Ajuntament és gran, el marge de maniobra no ho és tant. El 73% de la despesa està 

compromesa (no és discutible i és obligatòria). I del 27% restant, la meitat s’ha de 

destinar a inversions i l’altre meitat inclou, per exemple, partides com les destinades a la 

Fira de la Candelera o la Festa Major, que difícilment ningú s’atreviria a sacrificar. Això 

és important també per evitar discursos demagògics i per ser conscients de fins a quin 

punt podem arribar a impulsar projectes ambiciosos nous. 

Finalment vull apuntar que Molins de Rei se situarà amb un endeutament del 48,6%, 32 

punts per sota el que hi havia fa només 6 anys. Més enllà de la xifra, el que és important 

és que, per un costat, aquesta enorme reducció del deute dens dóna autonomia 

financera per afrontar tot tipus de projectes d’obra pública i equipaments que considerem 

estratègics. I per l’altre ens permet reduir de forma molt significativa els interessos que 

cada més s’han de pagar a les entitats bancàries pels crèdits demanats. 

 

INVERSIONS D’ALT VALOR AFEGIT 

La proposta de pressupost pel 2018 també incorporar bones notícies. D’entrada per la 

seva dimensió. L’Ajuntament té previst invertir 4’13 milions d’euros en la construcció, 

condicionament i millora de diferents espais i equipaments públics. Això és molt 

important perquè ajuden a dotar de més i millors equipaments als ciutadans i de fer de 

Molins de Rei un entorn més agradable i més propici per l’activitat econòmica. 

L’import més important de les actuacions d’aquest proper any és de 1,7 milions d’euros i 

se l’endú la fase final de la construcció de la nova biblioteca El Molí. Estic convençut que 

serà un equipament de referència en un entorn urbà vital i atractiu. Les ja esmentades 

millores en l’enllumenat públic (650.000 euros), les inversions en equipaments (255.000 

euros), la meitat del import global que es destinarà als pressupostos participatius 

(250.000 euros), la finalització de les obres de la zona esportiva Ricard Ginebreda 

(198.000 euros) i la restauració de la façana del Palau dels Requesens (150.000 euros) 

són altres projectes estratègics amb partides rellevants.  
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PRESSUPOSTOS AMB ÀNIMA 

La fotografia global mostra uns pressupostos per a l’any 2018 que tenen ànima. Més 

enllà de l’exercici racional i analític, i darrera la fredor dels números, recullen una clara 

voluntat de proximitat i complicitat amb la ciutadania. Les persones són l’eix principal 

d’aquesta proposta que vol atendre i entendre les necessitats d’avui i, al mateix temps, 

generar oportunitats per demà.  

Com és costum no vull acabar aquestes pàgines sense agrair l’esforç de totes les 

persones, regidors/es i tècnics/ques, que han participat en la discussió i redacció 

d’aquesta proposta  de pressupostos. Ara vindrà, però, la feina més exigent: transformar 

aquestes partides en quelcom palpable, en serveis útils per a les persones, en ajuts que 

arribin a qui ho necessiti.  

Estic convençut que els canvis polítics no són més que una oportunitat per donar una 

nova embranzida i una nova visió a aquesta anys de transformació extraordinària que 

està vivint Molins de Rei. Continuem treballant perquè la gent se senti còmode, 

confortable, arrelada i orgullosa de la seva vila. I aquest esforç és que hem volgut recollir 

en la proposta de pressupostos per l’exercici 2018. 

  

 

 

 

Joan Ramon Casals i Mata 

Alcalde de Molins de Rei 

 

Molins de Rei, 8 de març de 2018  

 


