
 

MEMÒRIA D’ALCALDIA. PRESSUPOST 2023 

Presentem el pressupost de l’any 2023, el darrer pressupost d’aquest mandat. Un pressupost  
total de 35.573.409,29€, un pressupost similar en xifres al de 2022 que amb un esforç de 
contenció en algunes àrees i en alguns àmbits permet millorar serveis i mantenir l’activitat. I 
sobretot complir els compromisos de l’acord de govern. 

Hem elaborat aquest pressupost amb un escenari marcat per la decisió del Govern de l’Estat de  
suspendre l’aplicació de les regles fiscals i en conseqüència, no aplicar la regla de despesa per 
l’exercici 2023. Aquest fet suposa que l’Ajuntament disposarà de més marge per afrontar 
imprevistos al llarg de l’any, tal i com hem pogut fer l’any 2022 amb l’increment  dels preus de 
l’energia, les retribucions als treballadors públics  o el restabliment  de l’equilibri econòmic 
financer de  diferents serveis com la piscina municipals o les llars d’infants.  

 De la present proposta de pressupost, en primer lloc, vull destacar que destinem per l’any 2023, 
4.015.951,56 € a despesa per a inversions, la xifra més alta de tot el mandat. I tot i que les xifres 
compten, i més quan es tracta del pressupost municipal, vull destacar que el pressupost 
d’inversions és el mitjà més important per la transformació cap una vila més sostenible i menys 
depenent en temes energètics. Aquest ha estat el mandat en que s’ha hagut més inversió a la 
nostra vila, tant per l’esforç municipal -quasi 12ME-, com per la capacitat de generar aportacions 
econòmiques d’altres administracions per Molins de Rei –més de 6,5 ME més-, sobretot de 
l’AMB i la Diputació de Barcelona,  també del MITMA i del FEDER i,  en menor mesura, de la 
Generalitat de Catalunya.  

Gràcies a la bona salut de les finances municipals, hem pogut destinar més recursos econòmics 
a inversió tot mantenint el nivell d’endeutament  en termes absoluts  i baixant la ràtio   
d’endeutament fins al  50% en relació als ingressos corrents. Així, hem fet i farem  realitat 
actuacions i projectes com: 

 Edifici C El Molí Jove: 1,8M euros 
 El Molí planta  baixa i 1era planta: 2,3M euros 
 C.F. Josep Raich: gespa artificial i talús: 800.000 euros 
 Palau de Requesens: 3,8M euros 
 PLACC: més de 1M euros  
 Reforma Av. Barcelona - València: 1,2M euros 
 Reforma Plaça 1 Octubre: 800.000 euros  
 Reforma Plaça Pont de la Cadena: 2M euros 
 Passeig Pi i Margall (dues fases): 700.000 euros  
 Reforma Riera Vallvidrera: 500.000 euros (la part pública); la part privada està 

executada 



 Inversions en reformes i asfaltat via pública: més de 800.000 euros  
 Inversions als equipaments educatius: més de 500.000 euros  
 Redacció del projecte executiu d’obra de la nova residencia 260.000 euros 

 

Per aquest any 2023 vull destacar la consolidació de tres grans eixos d’inversió per un municipi 
més verd, més sostenible i saludable i l’inici d’una nova línia d’inversió:  

 Renaturalització. Les actuacions en renaturalització de la vila  amb la creació de dues 
noves places verdes, la pl. de l’U d’Octubre de 2017 i la pl. del Parc Pont de la Cadena, 
que es convertiran en veritables pulmons verds i refugis climàtics.  

 Eficiència energètica. La millora de l’eficiència energètica seguint el full de ruta del Pla 
Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC), continuarà durant l’any 2023 amb 
instal·lació de plaques solars a l’escola Castell Ciuró i la zona esportiva Ricard 
Ginebreda, el canvi de les lluminàries del camp de futbol del Ricard Ginebreda, la 
il·luminació de passos de vianants o la millora de la  climatització de les escoles Alzina i 
Castell Ciuró, per citar les actuacions més significatives.  

 Patrimoni. La finalització de la recuperació del patrimoni de la vila:  el Palau Requesens, 
seu del futur Museu del Renaixement, i l’edifici de El Molí que  tindrà tots els seus espais 
destinats a ús ciutadà amb el Molí Jove, un espai firal i un centre de tecnologies 4.0; es 
crearà una nova centralitat a la vila amb la  reforma de tot l’entorn que passarà de ser 
una plaça de ciment i terra a ser un bosc urbà. 

 Nova residència i centre de dia per a gent gran. S’inicien els treballs per a la  construcció 
d’un edifici de nova planta amb 102 places residencials i 20 de Centre de dia; durant 
l’any 2023 tindrem el projecte executiu redactat.  

Ara bé, les inversions continuen amb la finalització de recuperació  de la riera de Vallvidrera i la 
total  remodelació del passeig Pi i Margall i també a la via publica  amb actuacions ben visibles 
al llarg de l’any com les incloses al  Pla d’asfaltat,  aquelles fruit del procés  dels    pressupostos 
participatius i les millores a  les voreres. A això, s’ha d’afegir la inversió en el canvi dels  
contenidors de recollida de deixalles i l’adquisició d’un nou vehicle per la mateixa. 
 
Tot això, compatible amb les línies d’inversió consolidades, com cada any,  continuarem les 
actuacions als equipaments culturals, socials i esportius,  a les escoles, al clavegueram i als 
polígons industrials. 
 
En segon lloc, respecte la despesa ordinària prevista a la proposta de pressupost, aquesta  
preveu el manteniment d’activitats i serveis  amb augments a les àrees de SIT (9,1 %) i ASP (4,3%) 
i davallades a l’àrea de DEV (26,8%) i a alcaldia (20,3%). De manera succinta  enumerar els  
increments més significatius relacionats amb l’ampliació de serveis i d’activitats per aquest any 
2023: 

 El  transport públic, amb una segona ampliació del servei, aquesta vegada a la MB3. 
 Serveis per a famílies a infants de 0 a 3 anys que ampliarà activitat i serveis. 
 Les llars d’infants que augmentaran la seva oferta educativa (núm. de places). 
 La formació dual per tal de que més joves es formin treballant a l’ajuntament. 
 Les activitats i serveis de benestar emocional per infants i joves 



 L’obertura del Museu del Renaixement.  

La  proposta també renova  el compromís amb  les entitats, mantenint els imports destinats a 
activitat subvencional, i amb les persones més vulnerables incrementant, un any més, la dotació 
econòmica destinada a ajuts de caràcter social en més de 20.000 euros.  
 
Encetem doncs, un any en el que la  Fira de la Candelera  recupera el seu esplendor, en que es   
mantindrà la qualitat i la quantitat d’activitat cultural, del servei públic de piscina, de l’escola 
de música,  de les activitats esportives i de salut i en que continuarem les activitats de 
sensibilització i incidència en els ODS, en la lluita contra la violència masclista, en els Drets 
Humans i la pau, per citar només algun exemples d’allò que ens singularitza com a  vila. Un any 
clau també pels treballadors municipals, on es  preveu l’estabilització d’un número important 
de treballadors de l’ajuntament. 
 
He d’acabar amb una menció específica al  capítol dels ingressos donat que  hem elaborat aquest 
pressupost amb  els impostos congelats i amb un context d’increment de preus que  afecta a les 
finances municipals de la mateixa manera que afecta a les nostres llars, a les empreses i als 
emprenedors. En el cas de l’ajuntament s’hi sumen dues variables que ens afecten singularment: 
l’increment de les retribucions dels treballadors municipals i la pujada del preu de l’electricitat, 
doncs a ningú se li escapa que una de les factures més grans ha de ser la de l’enllumenat públic, 
tot i el canvi de les lluminàries a led’s que tot just s’està executant en aquests dies.  

En definitiva, un pressupost viu que permet mantenir l’activitat, ampliar i millorar alguns serveis 
i seguir estant al costat de les persones més vulnerables; un pressupost que  impulsarà la nostra 
vila, transformant-la en tots els sentits; més verda, més sostenible i cohesionada.  
 
Xavi Paz 
Alcalde 
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