MEMÒRIA PRESSUPOSTOS 2015
El projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any 2015 ha estat elaborat com en els darrers
anys, amb l’objectiu de mantenir els serveis oferts al ciutadà, potenciant de manera especial els esforços en polítiques socials
i en el foment de l’ocupació. Són aquestes dues àrees les que creixen més, i on el Govern hi aboca més recursos,
aconseguint el màxim pressupost que s’ha aprovat mai destinat a ocupació i polítiques socials.
Tot això en un context de poc creixement dels ingressos municipals, i per la minoració de les subvencions d’altres
administracions.
Tot i així, el Pressupost augmenta respecte l’any anterior, d’una banda perquè la dinàmica dels ingressos de l’exercici 2014
ha estat força positiva, donat que el pressupost d’ingressos es va fer amb una gran prudència, i d’altra perquè s’han fet
accions de regularització i revisió en matèria tributària que han comportat majors ingressos, que han permès consolidar la
rebaixa de la pressió fiscals als ciutadans i empreses de Les Franqueses aprovada per al 2014, i s’ha fet una gran tasca de
gestió a fi d’aconseguir reduir els costos i despeses de determinats serveis.
Quant a l’apartat inversor, el pressupost és també més que destacable, amb actuacions de poc import però de gran utilitat per
la ciutadania, però sobretot pel projecte de finalització del Centre Cultural de Corró d’Avall, d’acord amb la voluntat del poble
de Les Franqueses, arran del procés participatiu.
Cal destacar actuacions lligades a la seguretat dels veïns, com són l’adquisició de dos motocicletes elèctriques per la Policia,
la passera, instal·lació d’ascensors i obertura al públic de l’aparcament de RENFE a Bellavista, la rotonda de la carretera de
Cànoves amb la carretera Marata, i la construcció de vestuaris pel camp de futbol de Bellavista.
També és destacable una nova aportació al Programa d’Ajuts a la Rehabilitació, en el marc del Pla de Barris de Bellavista.
Quant a les societats Entorn Verd, S.A, i Dinamització Econòmica, S.L. el pressupost resultant s’obté a partir de la
transformació per a la seva consolidació, del pressupost elaborat per la Gerència d’aquestes societats.
Les Franqueses del Vallès, a 9 de desembre de 2014.
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