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MEMÒRIA D’ALCALDIA  

 

A finals del mes d’octubre els màxims responsables municipals vàrem presentar 

públicament els resultats d’un estudi extern sobre la gestió econòmica de l’any 

2014. La principal conclusió d’aquesta auditoria era que l’Ajuntament aplicava un 

rigor enorme en la seva gestió dels recursos públics i que els números no 

presentaven cap tipus de desajustos. Dit d’una altra manera... la gestió 

econòmica d’aquest govern és bona, rigorosa i ajustada, té credibilitat. 

I aquest element és fonamental. Significa que la proposta de pressupostos que 

teniu a les mans, i que segueix el mateix criteri de gestió que els anys anteriors, 

és realista, factible i rigorosa. I és, una vegada més, un exercici combinat de 

eficiència, prudència i priorització cap allò que reclama la ciutadania de la nostra 

vila, cada cop més exigent i més coneixedora dels mecanismes de treball de 

l’administració. 

El punt de partida per l’elaboració d’aquesta proposta ha estat la constatació que 

l’any 2016 seguirà sent un any de dificultats econòmiques, un any que 

continuarà sent complicat per moltes famílies de la vila. Per tant, ja avanço que 

el criteri bàsic d’actuació serà prioritzar, una vegada més, les polítiques socials i 

les polítiques de suport a l’ocupació i de reactivació econòmica. 

En general el pressupost per 2016 que plantegem podem dir que és de bona 

gestió econòmica i d’innovació social. L’objectiu marcat és, amb aproximadament 

els mateixos diners que l’any 2015, fer més coses i, sobretot, fer-les diferents, 

acostant-nos encara més a la gent i a la seves necessitats.  

Per poder afrontar aquest repte plantegem dues línies d’actuació bàsiques: 

mantenir el nivell d’ingressos i començar a aplicar nous mètodes per distribuir-

los. Pel què fa als ingressos hem optat per mantenir inalterable el compromís de 
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no pujar mai els impostos als ciutadans per sobre de l’IPC. Això vol dir que la 

rebaixa dels valors cadastrals serà compensada amb una pujada proporcional 

del tipus impositiu de l’IBI perquè la gent no hagi de pagar més en el seu rebut i, 

simultàniament, pugui gaudir dels mateixos serveis que tenia fins ara i en el 

mateix grau de qualitat. A més, aquesta rebaixa del valor cadastral permetrà una 

reducció important en tots aquells altres tributs que es calculen en base a aquest 

indicador, com la renda, les plusvàlues i els impostos de successions i 

donacions. 

Un cop garantit el nivell d’ingressos calia pensar com es distribuïen. En els 

darrers anys, aquest govern s’ha caracteritzat per prioritzar l’atenció a la gent, fer 

inversions equilibrades i objectivament necessàries, i aprofundir en la bona 

gestió dels recursos municipals i en l’eficiència dels empleats públics.  

Són uns criteris que mantenim intactes però que ens semblen insuficients. 

Creiem que ha arribat el moment de donar un pas més i lliurar a la gent capacitat 

de decisió directa sobre part d’aquests recursos. Podem parlar de procés de 

participació, però crec que s’escau més parlar d’incidència directa en la inversió 

dels recursos públics. 

L’any vinent, els veïns i veïnes de la nostra vila, podran decidir de forma senzilla i 

directa a què es destinen els seus diners en el seu barri. Sense cap mena de 

dubte, la principal novetat de la proposta de pressupostos que presentem és 

aquesta partida de 250.000 euros per millores als barris, que suposa més d’un 

10% del total del capítol de les inversions, i que s’assignaran directament a criteri 

dels propis vilatans.  

Òbviament aquesta és una primera prova pilot que caldrà potenciar i avaluar de 

forma exhaustiva perquè aquest camí de la participació directa que començarà 

aquest 2016 pugui tenir un llarg i fructífer recorregut.  

De la resta d’inversions vull destacar que mantenim la línia de combinar les 

actuacions llargament reclamades i de millora de gran abast per tota la població 
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(com les urbanitzacions de la plaça de la Creu o del carrer Doctor Barraquer) 

amb la continuïtat per fases i de manera esglaonada i digerible d’aquells grans 

projectes que estan transformant Molins de Rei (noves instal·lacions de Ricard 

Ginebreda o la nova biblioteca municipal a l’edifici del Molí). Això sense oblidar-

nos del manteniment i millora de la via pública i els equipaments públics, que han 

de garantir el correcte funcionament del dia a dia de la vila i aplicant criteris i 

tecnologies de sostenibilitat i l’eficiència energètica. A aquest aspecte  dedicarem 

quantitats molt significatives de les inversions del 2016. També destinarem 

diners a seguir millorant el camí del riu i a les millores als polígons industrials. 

Si ens allunyem de les inversions i ens centrem en les despeses i els programes, 

no podem passar per alt l’enorme caire social que torna a tenir la proposta. Els 

diners invertits en serveis socials i promoció social tornen a créixer, i aquesta 

vegada un 13’6%, situant-se, de nou, en un màxim històric. Això ens permetrà 

mantenir les aportacions per complementar les beques menjador, les 

subvencions a les entitats socials, disposar d’un transport adaptat per persones 

amb discapacitat o incrementar la partida destinada als ajuts socials. Per contra, 

tot plegat comportarà rebaixar lleugerament altres partides més petites 

destinades a conceptes com els serveis de caràcter general o les despeses que 

comporten les gestions amb les entitats bancàries. En tot cas, la proposta inclou 

un alt grau de detall de totes les partides, amb noms concrets i sense vaguetats.  

A més, aquest pressupost manté les pioneres ajudes per als emprenedors que 

tant bé han funcionat per generar auto-ocupació, però també inclou per primer 

cop l’ajut a les empreses que contractin a persones de la vila en situació d’atur, 

que vam encetar l’any passat gràcies a la Diputació. 

En definitiva, crec que aquesta proposta de pressupost perfila un escenari que 

no s’oblida de ningú i que, al mateix temps, convida la ciutadania a donar un pas 

endavant per implicar-se directament en l’assignació d’aquests recursos. A 

vegades es diu que els pressupostos són de la gent. Doncs bé, si alguna vegada 

la frase ha tingut sentit és en aquesta proposta que presentem.  
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Com és costum no vull acabar sense agrair l’esforç de totes les persones que 

han participat en la confecció d’aquesta proposta i, sobretot, en les persones que 

l’hauran d’executar i d’examinar a diari. Molins de Rei és una vila 

extraordinàriament viva, activa i responsable. I aquest caràcter és el que hem 

volgut traslladar a la proposta de pressupostos per l’exercici 2016. 

  

 

 

 

Joan Ramon Casals i Mata 

Alcalde de Molins de Rei 

 

Molins de Rei, 30 de novembre de 2015  

 


