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El Ple de l’Ajuntament aprova augmentar les beques
menjador, adquirir habitatges per destinar-los a lloguer
social i els comptes de 2014
A proposta de l’equip de govern, el Ple de l’Ajuntament celebrat avui ha
aprovat complementar i augmentar les beques menjador que atorga el
Consell Comarcal del Vallès Oriental, comprar habitatges que formaran part
de la borsa de l’Oficina Local de l’Habitatge destinada a lloguer social i la
liquidació dels comptes de 2014 que s’ha tancat amb un romanent positiu.
El Ple de l’Ajuntament ha donat llum verda a un seguit de propostes plantejades
pel govern municipal.
Beques menjador
El ple d l’Ajuntament ha aprovat les bases municipals de beques menjador que
permetrà destinar 421 ajuts municipals de menjador entre les famílies de Mollet
en situació de vulnerabilitat. Per una banda, aquests ajuts suposen un
complement i per altra banda s’amplien els ajuts a famílies que no haurien pogut
accedir segons els criteris marcats pel Consell Comarcal, facilitant d’aquesta
manera que els ajuts arribin a un major nombre de gent.

Adquisició d’habitatges per incloure a la borsa de lloguer social
D’altra banda, el Ple també ha aprovat una modificació pressupostària i de les
bases d’execució del pressupost municipal per tal de poder adquirir habitatges
després que l’Agencia Catalana de l’Habitatge hagi informat a l’Ajuntament que té
aquesta opció de compra.
Aquests habitatges s’incorporaran a la borsa de l’Oficina Local de l’Habitatge
destinada a lloguer social. Amb aquesta actuació, es posa a disposició d’aquelles
famílies de Mollet amb dificultats una oferta d’habitatge digne i assequible.

Aprovació dels comptes generals de 2014
Així mateix, en el Ple d’avui, també s’ha aprovat la liquidació dels comptes del
2014 que s’ha tancat amb un romanent positiu i complint tots els ràtios marcats
per la legislació vigent. La liquidació dels comptes ja es va donar a conèixer a
la Comissió Especial de Comptes celebrada el 24 de juliol.

Mentre que al tancar el 2014, l’Ajuntament estava al 73% del rati
d’endeutament, quan el màxim permès és del 110%, al juny d’aquest any el rati
d’endeutament s’ha reduït fins al 60%.
Pel que fa el període mig de pagament, aquest s’ha reduït a l’exercici de 2014,
en un 5% alhora que segueix reduint-se en el tercer trimestre de l’any. Aquest
termini de pagament està motivat pel deute de la Generalitat amb l’Ajuntament
de Mollet.
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