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MEMÒRIA D’ALCALDIA 

La confecció del pressupost municipal és un dels moments més importants de 

l’any. I ho és perquè suposa fer un gran exercici d’anàlisi i priorització dels 

recursos per assignar-los a les partides adequades, obtenint el màxim rendiment 

social de cada euro invertit. I s’ha de fer de manera equilibrada, atès que 

malauradament els recursos son extraordinàriament limitats.  

Per un costat l’elaboració del pressupost comporta fer una projecció dels 

ingressos que tindrà l’Ajuntament. Aquesta part és possiblement la que menys 

atenció acapara, però no per això és la menys important. De fet, un error de 

càlcul sobre el pronòstic d’ingressos pot comportar la interrupció de projectes o 

de serveis abans de la finalització de l’exercici. Per tant, és fonamental ser molt 

curosos amb aquesta part del pressupost i aplicar el màxim de rigor en les 

projeccions econòmiques tot i la dificultat que comporta especular amb el què 

passarà durant un any. 

Precisament a la part d’ingressos preveiem que l’aportació de les entitats 

supramunicipals mitjançant transferències (capítol 4) disminueixi a la vora d’un 

1%. Aquesta pèrdua serà compensada amb l’aportació dels molinencs i 

molinenques mitjançant les taxes i preus públics, que augmenten un 1’5% en 

compliment del nostre compromís que continuem mantenint i refermant de no 

superar l’IPC. A més, també hem decidit que totes les taxes relacionades amb 

els serveis socials i les llars d’infants quedin congelades, per assegurar que els 

serveis essencials continuen arribant a la gent que més els necessita. 

Però a més, també s’han previst innovadores fórmules de bonificació de l’IBI per 

incentivar la posada al mercat d’habitatges de lloguer a preus socials (amb 

bonificacions que arriben fins al 95% de la quota), així com altres incentius per a 

la creació de noves empreses i per fomentar l’autoocupació de les persones en 

règim d’autònoms. 

Per tant, i com a resum del capítol d’ingressos, podem concloure que la proposta 

de pressupost preveu un increment del 2’4% del pressupost global de la 
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corporació respecte a l’any 2013 per situar-nos en una xifra de 25’9 milions 

d’euros. Tot plegat preveient un molt petit increment de  les taxes i l’IBI (que és 

un impost progressiu) que permetrà compensar els diners que hauríem de rebre 

d’altres administracions, i partint de la base que es blinden els preus de tot allò 

que tingui a veure amb l’atenció a les persones, i que s’incentiva l’habitatge 

social i la creació d’ocupació. 

L’altra part important del pressupost és la planificació i priorització que es fa 

d’aquests recursos. Com, quan i on s’han de gastar aquests diners per obtenir-

ne el màxim profit és un exercici complex i més en un moment com l’actual, on 

les necessitats són moltes i el marge de maniobra francament magre. No obstant 

això, des de l’equip de govern proposem fer un gran esforç l’any 2014 per reduir 

un 22% la despesa corrent. No és una bona noticia, no ens enganyem, perquè 

molts d’aquests diners anaven a parar a proveïdors locals. Però si volem 

incrementar la despesa en altres partides que malauradament han cobrat 

importància en els darrers temps, calia fer aquests ajustos. 

La part positiva són els programes i activitats que podrem tirar endavant o 

ampliar amb aquests diners. En aquest sentit destaquen, per exemple, l’augment 

global d’un 1’6% de les despeses en serveis socials amb projectes nous com el 

programa  conjunt amb la Creu Roja de Punt de Suport a les Famílies, els cursos 

ocupacionals persones en risc exclusió social, o els nous ajuts per 

subministraments de les llars. 

També torna a augmentar la dotació per ajuts d’assistència social, que 

s’incrementen un 68%, així com la partida del servei de teleassistència 

domiciliària, que puja un 15%. I també tindran alguns diners més la gent de 

Protecció Civil que fan una feina mai prou agraïda. Si el pressupost és aprovat 

disposaran de 10.000 euros enlloc dels 2.850 que tenien fins ara. 

Això pel què fa alguns increments destacats, però també hi ha nous projectes i 

noves partides que s’habiliten per subratllar, encara més, aquesta indiscutible 

vocació social del pressupost 2014. Així, per exemple, s’incorpora el nou projecte 

d’àpats a la Llar d’Avis amb una dotació de 11.938 euros; i es destinen 35.500 

euros en noves polítiques d’habitatge: habitatges socials temporals i gestió del 
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programa de Xarxa de Lloguer Social. A més, en educació, tot i no incrementar la 

despesa, s’incorpora una nova partida per a beques per a estudiants 

d'ensenyaments postobligatoris  amb un import de 10.000 euros. Finalment 

també es mantenen els ajuts per a persones desocupades que s'estableixin com 

autònoms amb un import de 15.000 €. 

Són només alguns exemples que serveixen per il·lustrar el rumb que va marcar 

aquest govern des del seu primer dia i que es pretén mantenir i reforçar amb 

aquesta proposta de pressupostos creïble i realista. Un rumb social que posa a 

les persones per davant de qualsevol altre criteri i objectiu amb aquests 

pressupostos encara més socials que fixen com a prioritàries les polítiques 

d’habitatge, d’ocupació, d’emprenedoria i d’educació.  

Vull aprofitar aquestes línies finals per agrair a totes les persones que han 

participat en la confecció d’aquesta proposta el seu esforç. Però encara més 

important... vull animar a totes les persones que l’han d’executar a què ho facin 

amb el rigor i la professionalitat a la que ens tenen acostumats per poder prestar 

els millors serveis possibles a la gran família que som els ciutadans de Molins de 

Rei. 

 

 

 

Joan Ramon Casals i Mata 

Alcalde de Molins de Rei 

 

Molins de Rei, 31 d’octubre de 2013  

 


