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David Bote Paz

Bona tarda, estem aquí per compartir amb tota la ciutat el primer pressupost del
mandat, i que neix de l’acord pel progrés de Mataró signat PSC i CIU.
Un pressupost que també és el primer des del 2012 i per aquest motiu, vull agrair
públicament als grups que han contribuït a la seva aprovació inicial, ERC i PP. estic
absolutament convençuts que des del diàleg i l’acord seguirem treballant plegats per
dos grans objectius:
1. CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA
2. TREBALLAR CONTRA LA DESIGUALTAT I LA POBRESA.
Cal tenir els peus a terra, encara estem dins del Pla d’ajust del 2012 i l’Ajuntament
experimenta dificultats econòmiques. Ara bé, no ens resignem i fem nostres els
següents 8 compromisos com a pilars no sols d’aquest pressupost, sinó per treballarlos amb constància i tenacitat durant tot aquest mandat.
D’acord amb els dos gran objectius:
I.
II.
III.

No anar enrere en la despesa social.
Incrementar els recursos pel desenvolupament de la nostra economia.
Incrementar els recursos en projectes d’ocupació, emprenedoria i formació
ocupacional.

Comptant amb la ciutadania
IV.

Mantenir la cooperació amb les entitats ciutadanes.

Vetllant per la qualitat dels serveis públics i la igualtat en l’accés.
V.
VI.

Incrementar els recursos per tenir la ciutat més neta i segura.
Apostar per l’educació, la cultura i l’esport.

I sent rigorosos
VII.
VIII.

Garantir la solvència i la liquiditat de l’Ajuntament.
Apostar per una gestió oberta i transparent.

Per desplegar aquests compromisos, acompanyem les xifres del pressupost amb un
programa d’actuació basat en una sèrie de plans i pactes.
Plans entesos com agrupació d’un conjunt d’accions adreçades a resoldre problemes
concrets de la ciutat.
Pactes per posar en valor l’acord polític com element imprescindible per afrontar els
nostres reptes comuns.
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En definitiva, plans i pactes com a camí cap una ciutat més pròspera (que torni a
oferir oportunitats), cohesionada (on tots els ciutadans tinguin els mateixos drets i les
mateixes obligacions) i en un entorn segur, sostenible i cívic.
Deixeu-me destacar alguns d’aquests plans i pactes.
I tot amb una idea molt clara, tenim els peus a terra, coneixem les dificultats però no
ens resignem a quedar-nos igual sempre. Per això, plantegem aixecar la mirada, i
reflexionar amb els ulls posats amb el 2022, de manera estratègica, en com aprofitar el
nostre potencial Tecnocampus, el front Marítim i l’entorn Natural, la nostra
experiència industrial, el nostre comerç, la cultura i l’esport, o l’activitat sanitària com
a motors per aconseguir la ciutat prospera i cohesionada que tots volem.
I tot això, sense deixar d’atendre la realitat més urgent amb instruments com el Pla
de Rescat Social o el Pacte per l’Ocupació.
El Servei de Benestar Social de l’Ajuntament realitza cada any unes 14.000 atencions i
tenim a la ciutat 6.200 usuaris del Banc dels Aliments i gairebé 1.200 menors en
situació de risc social. No podem defugir aquestes dades.
Per això vull destacar una dada important, una marca d’identitat d’aquest pressupost,
l’increment d’un 15% de la despesa en polítiques socials.
Augmenta el pressupost destinat a les polítiques de protecció i promoció social, que
serà de 14,7 milions i està dotat amb 1,5 milions més que l’any passat.
A aquesta xifra cal sumar l’esforç per difondre els ajuts, bonificacions i exempcions
fiscals que oferim i que aquestes arribin a tothom.
Una dada. Per primera vegada, aquests ajuts els hem quantificat i sabem que tota la
bateria de bonificacions i exempcions que s’aproven juntament amb les ordenances i
altres descomptes deixarem d’ingressar 3,7 milions.
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El Pla de Rescat Social té recursos nous destinats a:

-

-

Gent gran dependència i diversitat funcional. 4,5 milions d’euros, un 34,63%
més que al 2015.
Alimentació: dupliquem esforços. Hi destinem gairebé 200.000 € a garantir
l’alimentació de menors en períodes no lectius i de gent gran vulnerable, a més
dels menjadors de gent gran o els ajuts per necessitats més bàsiques.
Un 75 % més (162.000€) en polítiques d’Igualtat.
Equipaments. El nou centre de repartiment d’aliments o el nou casal de la gent
gran.
Més recursos per lluitar contra la pobresa energètica.
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Però com ja us he dit abans no només són els diners que destinem a polítiques socials
sinó els que deixem d’ingressar:
-

A pensionistes, jubilats o persones en atur forçós
Famílies nombroses
Famílies monoparentals
Persones amb discapacitat.
Lloguer social

Aquest any farem una campanya especial per difondre qui, com i quan es poden
sol·licitar aquests ajuts.
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Per a que pugueu veure quines són les principals despeses que té l’Ajuntament, tenim
aquest gràfic, que conté també alguns indicadors que ens ajuden a dimensionar les
coses.
És important entendre que hem de dedicar una part molt important dels nostres
recursos a mantenir els serveis que ja tenim.

A part del deute públic, que és important però que està dins dels límits que ens permet
la llei, la principal destinació de la despesa del 2016 és pel capítol d’Educació (17,2
milions), que ens serveixen per pagar els professionals de les escoles bressol i l’escola
d’adults, de l’institut Miquel Biada i els conserges de les escoles. Destinem 15,2 milions
a Medi Ambient, Jardins i Manteniment –tenim 1,2 milions de m2 de zones verdes i
això costa molt de mantenir. De fet, el manteniment dels nostres carrers i places i
també dels equipaments s’endu una part important del Pressupost municipal i,
evidentment, quant més tenim, més ens costa mantenir-ho i, conseqüentment, menys
diners disposem per fer coses noves. Part d’aquestes despeses estan també a l’apartat
de Via Pública, Urbanisme i Habitatge, on com a indicadors us puc dir que gestionem
un parc de 259 habitatges (protecció oficial i borsa de lloguer) i tenim més de 185 Km
de carrers a mantenir.
Us deixo ara amb el regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez, l’arquitecte
d’aquesta proposta que us explicarà una mica més en detall les xifres del Pressupost.
Més endavant, els responsables de les àrees i d’impulsar a terme totes aquestes
polítiques us explicaran més detalls del programa d’actuació.
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