PROPOSTA QUE PRESENTA MOLLET EN COMÚ PER AL PRESSUPOST 2021

 INTRODUCCIÓ
La situació econòmica provocada per la pandèmia de la COVID19 obliga a centrar els esforços de
l’administració en garantir aquells serveis i necessitats més bàsiques a la ciutadania,
especialment a qui està en major vulnerabilitat i risc d’exclusió, per la situació econòmica i
social.
Per això, aquest pressupost ha d’anar a pal·liar els efectes d’aquesta crisi sanitària i econòmica, i
garantir que tothom se’n surt. L’Ajuntament ha de ser un suport més, juntament amb les altres
administracions. Cal tenir en compte els recursos econòmics que es preveu que arribin d’altres
administracions i que de ben segur seran una injecció d’oxigen. Serà vital fer una gestió eficient i
transparent d’aquests ajuts i subvencions d’altres administracions.
No obstant, des del pressupost municipal i per tal d’assegurar allò que ara és més necessari,
caldrà contenció en les despeses.
Un altre element rellevant és en el COM: i és que el suport per part de l’administració més
propera, ha de ser en forma de recursos econòmics: ajuts, subvencions, etc. I també en format
d’assessorament concret i específic. Cal acompanyar a la ciutadania: simplificar tràmits, ajudar a
la tramitació, iniciativa municipal, etc.
Plantegem la proposta de cara al pressupost 2021 en dues vessants: Fer un ESCUT SOCIAL que
garanteixi els serveis bàsics per a la població, i d’altra banda l’IMPULS ECONÒMIC, per tal de
dinamitzar les oportunitats de crear llocs de treball, dinamitzar sector econòmic.
Cal treballar en aquestes direccions, conjuntament amb una sèrie de criteris que han
d’acompanyar l’actuació municipal.
 CRITERIS I LÍNIES D’ACCIÓ
Tal com dèiem és un any sense precedents, amb unes necessitats i prioritats molt visibles i
marcades per la pandèmia i les conseqüències a nivell econòmic. Per això, ens sembla necessari
marcar aquests criteris i línies d’acció prioritàries, que no excloents d’altres que persegueixen
els mateixos objectius.
-

Escut social: subministraments bàsics, habitatge, alimentació, salut
Cap família sense llar
Cap infant sense una correcta alimentació
Recursos contra la pobresa energètica
Suport al teixit comercial més afectat
Suport a sectors en situació crítica
Creació de llocs de treball
No aturar la lluita contra el canvi climàtic
Model de ciutat que reforci la salut i les cures

 PROPOSTES CONCRETES
Les propostes es presenten amb una breu explicació, i amb una proposta de
quantificació econòmica a mode orientatiu.
-

Fons de garantia (de contingència) per a l’accés als subministraments de 1a
necessitat: aigua, gas, electricitat i alimentació. Quantificació: 330.000€

-

Unitat antidesnonaments
Un equip estable de 2-3 tècnics/ques que actuï com a reforç d’últim recurs per,
específicament, evitar desnonaments. En coordinació amb l’Oficina Local d’Habitatge i
els Serveis Socials. S’ha d’especialitzar en la mediació amb entitats bancàries, propietaris
(grans i petits) i justícia per tal de trobar sortides (i també prevenir) situacions de
desnonaments en marxa. També cal que tinguin contacte amb entitats socials del
sector. Per últim, aquesta unitat ha de disposar de recursos per oferir alternatives de
reallotjament en els desnonaments que no es pugin evitar.
*A Barcelona, el nom oficial es Servei d'Intervenció en situacions de Pèrdua de
l'Habitatge i Ocupacions (SIPHO).
Quantificació: 200.000€. Tot i que depèn molt dels costos, quantitat i temporalitat dels
reallotjaments (i si es contemplant aquests o no)

-

Incrementar en un (50%) la dotació en el pressupost 2021 per a les entitats del
tercer sector (Banc d’aliments, Càritas, Creu Roja, Altres)

L'escenari per l'any 2021 és de contracció econòmica. Es preveu que moltes persones que ara
estan en expedients de regulació temporal d'ocupació es quedaran sense feina quan aquests
acabin. Moltes famílies passaran a tenir una situació de precarietat econòmica que faran
imprescindible la utilització dels serveis socials.
Moltes d'aquestes famílies es veuran abocades a fer servir el banc d'aliments, Creu Roja, SAD,
etc. I és aquí a on l'ajuntament com l'administració més propera a de prendre una posició
determinant i pro-activa per donar resposta i poder pal·liar en part la situació que es pugui
donar.
Per això proposem que es reculli en el pressupost de l'any 2021 un augment significatiu de la
partida destinada a les entitats del tercer sector, per recolzar les situacions que estem patint,
derivades de la crisi econòmica sobrevinguda per la pandèmia.
Aportació pressupostos a entitats del tercer sector
Entitats

Pressupost 2020

2021

Increment

% diferència

CÀRITAS

21.500

32.250

10.750

+ 50 %

60.000

25.000

47.250

15.750

BANC ALIMENTS
CREU ROJA

31.500

+ 50 %

ALTRES

25.000

TOTAL

76.500

-

Fons públic local a la reactivació econòmica (microcrèdits amb condicions favorables,
avals públics)

-

Nova línia d’ajuts a comerços i activitats afectades per la COVID19
Quantificació: 120.000€

-

Increment del pressupost en serveis i atenció a les dones víctimes de violència de
gènere

-

Programa municipal de reforç socioeducatiu i cultural
Creiem que cal reforçar aquest àmbit, perquè la crisi sanitària i econòmica ha tingut
moltes conseqüències i un fort impacte (sovint invisibilitzat) en infants i joves. Per això,
es tractaria de crear nous espais, i/o reforçar els existents, donant-li l’enfocament més
apropiat.
o Reforç escolar
Suport als infants amb els deures de l’escola, preparació d’exàmens i la revisió de
conceptes d’àrees com les matemàtiques o les llengües.
o Activitats de lleure educatiu
A través del joc es treballen les competències emocionals i relacionals dels infants i
joves.
o Espais de petita infància i famílies
Espais per a pares i mares amb infants entre 0 i 3 anys on s’apodera a les famílies per a
la criança positiva dels seus fills
o Orientació laboral per a joves
Treball de competències bàsiques, habilitats personals i coneixements laborals amb
joves per orientar-los de nou cap al món educatiu o laboral
o Atenció psicològica
Atenció psicològica individual a infants amb trastorns d’aprenentatge o problemes de
salut mental
o Treball amb famílies
Tractant aspectes del seu interès i que milloren la convivència i relació dins el nucli
familiar
o

Reforç del servei d’acollida a persones nouvingudes d’altres països o regions.

o

Cessió d’espais per a reunió i oci per a infants i joves, creant lloc de trobada i
relació (condicionat a evolució de la pandèmia).

o

Expressió artística liure a la ciutat: posar a disposició espais públics per a
diferents expressions artístiques i culturals. L’ús del grafitisme urbà per a
situar missatges educatius, de civisme, convivència i tolerància.

-

Plans d’ocupació propis municipals: contractació de personal en serveis d’atenció a les
persones, a la comunitat i rehabilitació i millora d’espais públics i manteniment
d’equipaments i la via pública (*+) Quantificació: 931.000€

-

Reforçar EMFO com a eina de suport per evitar “baixada de persiana” de negocis i
activitats en actiu. Assessorament integral i formació en temps de crisi: suport a noves
activitats i a professionals i negocis existents i en actiu.
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