Pressupost municipal
Què és el Pressupost municipal?
És la guia anual que permet gestionar els recursos econòmics de l’Ajuntament. Tant els ingressos
com les despeses es classifiquen en partides. Cada partida estableix una quantitat de diners per
cada concepte.
· La previsió d’ingressos recull tota l’entrada de diners prevista durant l’any. Els ingressos venen principalment dels impostos, taxes i transferències d’altres administracions (Estat espanyol, Generalitat,
Diputació de Barcelona).
· L’apartat de la despesa inclou totes les despeses previstes per l’equip de govern. Les quantitats fixades
són els màxims que no es poden sobrepassar. Tot i semblar molt rígid no ho és tant, perquè es poden
gastar diners d’una partida a una altra. Per tant, el govern té molta capacitat de maniobra per canviar el
Pressupost durant l’any sense necessitat que la resta del Ple municipal ho aprovi. A la pràctica, és un
xec en blanc a l’equip de govern.
· El Pla d’inversions recull la previsió d’inversions durant l’any. Les inversions són les obres o les compres
de maquinària o objectes de vida útil llarga.
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Cap on no va
Sant Celoni i la Batllòria?

L’aprovació dels Pressupostos simbolitza el suport al govern municipal i a la seva gestió.

FAQS

(preguntes freqüents)
Què passa si no s’aprova el
Pressupost?
A 1 de gener, si no hi ha nou
Pressupost, automàticament es
prorroga el de l’any anterior. Literalment es fa un “copiar i enganxar” del Pressupost de l’any
anterior.
Des de l’oposició teniu la
capacitat de negociar partides
assegurant que es gastin els
diners en allò pactat?

Pressupost. El vot favorable
de la CUP al Pressupost està
condicionat al fet que es facin
polítiques que encarin les problemàtiques reals de la ciutadania. En el passat, la CUP ha
aprovat Pressupostos tant de
governs de CiU com del PSC.
En aquestes ocasions, cap dels
dos partits han complert amb
els acords presos.
Els darrers anys, qui ha aprovat
els Pressupostos?

La tònica habitual és que PSC
i CiU, ara PDeCAT, pacten el
Pressupost sense incloure-hi
No, una vegada aprovat el Pres- canvis substancials.De fet, alsupost pel Ple municipal de- guna vegapens de la voluntat del govern da només
d’aplicar o no la proposta acor- a
canvi
dada.
d’una foto
a la portaSempre voteu que no als
da de l’Inpressupostos?
formatiu
Sempre hem tingut la voluntat
municid’incidir en les polítiques de
pal.
l’Ajuntament. Per això sempre
hem encarat la negociació del

Per què dieu que és
un xec en blanc?
Que es facin les propostes que
porta el Pressupost només depèn de la voluntat del govern
fins al punt que poden gastar-se
aquests diners en altres coses.
Des de la ciutadania podem
incidir en el Pressupost?
No. Des de la CUP fa anys que
proposem la creació d’espais on
la ciutadania hi pugui intervenir de forma real.
Es farà la piscina municipal
descoberta?
No ho sabem. La CUP, el 2013,
recollint la demanda ciutadana, ja
va fer la proposta concreta de construcció d’una piscina descoberta.
La pressió ciutadana va créixer i els
equips de govern s’han vist obligats
a estudiar la proposta. Veient que el
projecte de piscina no avançava, el
2015 vam aprovar una moció per
accelerar-ne la construcció. Volem
una piscina assequible, realitzable
i de la qual puguem gaudir ja.

TOT EL QUE HAURIES
DE SABER SOBRE ELS
PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2018

El Ple extraordinari de l’1 de març del 2018 va aprovar, amb els vots favorables de l’equip de govern i el PSC, el projecte de Pressupostos 2018
presentat pel mateix equip de govern. CUP i ICV hi van votar en contra.
Com ha anat passant en els darrers anys, el Ple posa de manifest que l’antiga CiU (actual PdeCAT) i el PSC comparteixen de fet la visió que tenen de
Sant Celoni i la Batllòria i la forma de governar-lo. Com a CUP, lamentem
aquesta sociovergència perquè creiem que, en lloc d’enriquir el poble, el
que fa és empobrir-lo: es tracta d’uns Pressupostos que no aposten per fer
avançar Sant Celoni, ni tampoc els seus serveis.
Aquesta sociovergència, a més, demostra que l’equip de govern no ha tingut cap inconvenient per aprovar els Pressupostos amb els vots del PSC, un
partit que representa l’aplicació implacable de l’article 155 a Catalunya.

Molt aviat!

Dossier sobre Barris
:
Les Borrelles, les To
rres i
el Salicar
El repartirem pel barri
i
el penjarem a la web

PRESSUPOSTOS 2018

PRESSUPOSTOS 2018

QUÈ NO INCLOUEN ELS
PRESSUPOSTOS DE PDECAT I PSC?

Fer de Sant Celoni un poble on valgui la pena viure-hi...

... on cada barri tingui serveis i
espais dignes per als veïns,
creant xarxa entre els barris
Les inversions promeses per a
dos dels barris menys cuidats,
les Borrelles i les Illes Belles,
continuen essent promeses.
Després de moltes reclamacions, sembla que finalment
s’adequarà el passeig d’en Xumbo,
a les Borrelles. Malauradament,
la inacció del govern ha fet que
perdem l’oportunitat d’arranjar
les dues ribes del Pertegàs.
Que la C-35 deixi de ser una barrera cap al Montnegre i el polígon industrial (està pendent el
pas elevat a l’alçada de l’Aldi i
el pas soterrat a Can Curtina)
i adequar-ne el vial paral·lel al
costat de les Illes Belles.

seguretat dels ciclistes, treballadors, alumnes i veïns en general. Pel PdeCat i PSC sembla
que no és una necessitat i no
pressiona la Generalitat, que és
la titular de la C-35.

... on es procuri perquè tothom tingui
una vida autònoma i autosuficient
L’envelliment de la població és
una realitat però no es té encara
un pla per donar-hi resposta. La
gent quan es fa gran ha de poder
seguir a casa seva, necessitem
més atenció domiciliària i pisos
tutelats.
Tampoc es té un pla per respondre a les situacions de pobresa
que cada vegada són més i
s’allarguen més en el temps.
Falta un projecte integral de reforç escolar per lluitar contra el
fracàs escolar sobretot en les

etapes d’Infantil i Primària. Cal de tardes, avui infrautilitzat.
incorporar més vetlladors i po- Cal reforçar la planificació edutenciar els Tallers d’Estudi As- cativa amb l’objectiu de no tansistit.
car cap línia de l’escola pública.
No es preveu la necessitat de te- La desigualtat econòmica entre
nir un altre tècnic d’Educació per les famílies és cada vegada més
millorar la tasca de l’àmbit.
gran, veiem com la classe mitjaL’escolarització de 0-3 anys és
la primera eina contra la desigualtat social i calen més places
públiques. No hi ha cap projecte en aquest sentit. A més, cal
transformar el sistema de quotes
d’El Blauet per fomentar l’horari

na va desapareixent i cal prendre mesures per redistribuir la
riquesa. Ho podem fer fent els
impostos més progressius i aplicant la tarifació social per fer
més accessibles a tothom els
serveis.

No hi ha cap projecte comunitari
per als barris ni previsió d’arreglar i fer acollidors els espais
municipals als barris de forma
goblal (locals d’AAVV, Can Ramis).

... on els serveis públics
estiguin al servei de la
ciutadania i siguin exemple
d’eficiència i transparència

No es plantegen mesures bàsiques amb l’objectiu de dinamitzar culturalment i econòmicament els barris per construir un
poble cohesionat.

ra en queden 15 abans no puguem recuperar
el servei i que es gestioni de manera pública,
perquè l’aigua no sigui un negoci.

Les places dels barris necessiLa piscina municipal descoberta ten estar més cuidades, més
netes i cal renovar-ne part del
segueix sent paper mullat.
El carril bici per enllaçar Sant mobiliari urbà, per així poder
Celoni amb la Batllòria és im- ser l’espai de socialització coprescindible per garantir la munitària.

Els ciutadans han de poder accedir fàcilment a la
informació sobre la gestió dels serveis públics.
No es millora la forma de gestió dels serveis. Per
donar uns serveis de qualitat a la ciutadania cal
estudiar totes les opcions possibles per oferir-los
de la millor manera, millorant-ne la qualitat, rebaixant-ne el cost o treballant per l’equitat salarial
entre homes i dones.
· Una de les grans queixes és la brutícia al voltant de les illes de contenidors. L’Ajuntament es
gastarà 120.000 € més per la recollida de les
escombraries, mentre segueix donant l’esquena
a la solució per reduir el nivell de deixalles: el
porta a porta continua essent la millor solució.
· PSC i CiU el 2007 van pactar continuar
gestionant el servei municipal d’aigua a través
d’una concessió, que es va fer a 25 anys. Enca-

· El servei de neteja d’equipaments municipals
i el servei d’atenció domiciliària continuen essent serveis que es contracten de forma externa i les treballadores tenen unes condicions
laborals molt diferents de les dels treballadors
de l’Ajuntament. Aquesta pràctica incrementa
l’escletxa salarial entre homes i dones.
La policia local hauria d’estar més present al carrer, buscar-ne l’eficiència a través de la coordinació amb els Mossos d’Esquadra i la millora de la
formació dels agents.
No hi ha cap proposta per impulsar els mitjans de
comunicació municipals: cal reestructurar la ràdio i
l’Informatiu cap a un mitjà de comunicació multiplataforma (ràdio, portal web, vídeo i paper) per
poder arribar a tots els públics.
No s’afronten les noves problemàtiques d’habitatge.
És necessari actualitzar-ne les polítiques per tal
de donar resposta als nous escenaris, sobretot a la
manca de lloguers assequibles.

