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Mollerussa tindrà un pressupost de 15,8 M€,
el més elevat de la seva història, amb quasi 3
milions en inversió
La continuïtat de les obres del Pla de Barris i la posada en marxa de
l’Oficina d’Atenció Ciutadana seran els projectes de més envergadura
L’Ajuntament de Mollerussa portarà a l’aprovació del Ple ordinari del proper
dijous dia 30 el pressupost inicial més ambiciós de la seva història amb
15.793.332 euros, una xifra que suposa un increment del 25% respecte al de
l’any anterior. N’ha fet el desglossament aquest matí l’alcalde de
Mollerussa, Marc Solsona, qui ha assegurat que és “un pressupost inicial
històric” que fixa com a projectes de més envergadura la continuïtat de les
obres de reforma del centre de la ciutat a través del Pla de Barris i també la
posada en marxa de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, que es preveu activar en
el darrer trimestre de l’exercici i per a la qual s’ha previst un pressupost de
300.000 euros ja que comportarà també l’adequació física de diferents
espais muncipals. L’alcalde ha destacat que justament aquest dos projectes
estrella motiven que el capítol d’inversió es quintupliqui respecte al del 2017
i passi a ser de 2.947.000 euros, una quantitat que inclou també partides
destacades com la millora del carrer de Prat de la Riba (270.000 euros),
altres obres de manteniment en diversos carrers i arranjament de jocs
infantis i mobiliari urbà per un import de 60.000 euros o la renovació de les
tres carrosses dels Reis Mags (25.000 euros)

En general, totes les partides incrementen el percentatge de despesa sent
però la d’urbanisme amb 201% més, la de promoció econòmica amb un
195%, i la d’Acció Social amb un 62%, les més significatives. En aquest
sentit, Solsona ha indicat que en urbanisme, a banda dels 2 milions d’euros
ja previstos i anunciats per finalitzar les obres projectades per reformar el
centre urbà dins els Pla de Barris, es preveu incrementar aquesta dotació
amb un milió més en previsió que es puguin incrementar les despeses per
major obra.
Pel que fa a la de promoció econòmica, l’increment ve motivat per les
obres de pavimentació del pavelló del 125è aniversari (220.000 euros) per
oferir millors prestacions als expositors dels diferents certàmens firals que
acull al formar part del recinte firal i alhora que també permetin gestionar
altres usos, com per exemple, esportius per a entrenaments del Club Patí
Mollerussa, entre altres.
Quant a l’àrea d’acció social, la pujada en la despesa ve motivada, a banda,
de la posada en funcionament de projectes propis com No et quedis a casa
per combatre l’aïllament en les persones grans (12.700 euros) i un programa
d’atenció a famílies amb infants i joves en situació de vulnerabilitat, també
per l’increment de cost en el conveni amb el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell pel que fa als serveis socials de base, ja que s’ha procedit a la
contractació de més personals com és la figura d’un segon educador/a
social i un lloc d’administratiu/va i això fa que passi a ser de 122.000 euros.
D’altres partides que incrementen són la de seguretat ciutadana en quasi
un 10% ja que es fa una equiparació de personal i també es dota una plaça
d’auxiliar en administració per completar la plantilla. Quant al pressupost de
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la regidoria d’esports també hi ha un increment del 5% ja que es triplica la
partida destinada a la conservació de les instal·lacions esportives que passa
de 10.000 a 30.000 euros, entre altres com el finançament de la instal·lació
de la gespa artificial al camp de futbol 7. També la regidoria de cultura
incrementa pressupost en un 3% ja que es duplica la partida destinada a
programació del Teatre L’Amistat que passa de 10.000 a 20.000 euros. Pel
que fa a educació, es registra un descens del 8% ja que, tot i duplicar la
partida per a manteniment i conservació dels centres escolars que passa de
15.000 a 32.000 euros, l’any passat incloïa 189.134 euros destinats a la
construcció del gimnàs de l’escola Ignasi Peraire que es va estrenar el
passat mes de maig.
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