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El Pressupost  més restrictiu
de les darreres dècades

El pressupost de l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt
per a l’exercici 2009 és de
8.027.580,25 euros. La xifra
suposa un decrement del
2,10% respecte al Pressupost
2008. L’Ajuntament va
aprovar el passat 26 de
febrer, en un Ple ordinari, un
pressupost marcat per
l ’acurada plani f icació i
la contenció i austeritat en la

El mercat de treball ha
tancat el 2008 amb uns
resultats pèssims, com

demostra el fet que a
Espanya s’han superat els
tres milions de persones a

l’atur. A més, segons les
previsions, l’evolució a curt

i mitjà termini continuarà
sent negativa i es produiran

nous motius de
preocupació. Ens

enfrontem a una realitat
crua, motivada per la crisi

econòmica que patim a
escala global. En

conseqüència, es fa difícil
predir per on vindrà o on

trobarem una escletxa que
propiciï una reactivació.

Sant Vicenç no n’és una
excepció i, actualment, amb
215 persones aturades ens
acostem al 4% de població

a l’atur (encara molt per
sota de la mitjana de

Catalunya). De cara als
propers mesos, la posada

en marxa de les inversions
propiciades pel FEIL

–juntament amb les
inversions del mateix

Ajuntament derivades del
pressupost del 2009–

haurà de suposar, primer,
un respir en aquesta

situació asfixiant i, després,
un impuls per dinamitzar el
sector de la construcció. És

evident que aquesta
mesura generarà una

sinergia amb el món de la
construcció i les

infraestructures, que ha
patit una davallada arran

de la punxada de la
bombolla immobiliària.

despesa, que es presenta
com el més restrictiu de  les
darreres dècades,  atès el  fort
decrement patit per la
previsió d’ingressos per
plusvàlues i els impostos de
construcció, que ja es van
veure sensiblement retallats
l’any 2008. Davant aquesta
situació, no ha quedat altre
remei que planificar amb
cura una previsió de despeses

inevitablement recessiva.  A
l’nici de la present legislatura,
l’equip de govern es va
marcar l’objectiu d’equilibrar
les despeses corrents amb els
ingressos corrents en els dos
primers anys de legislatura i,
tot i les dificultats, agreujades
per la crisis econòmica, aquest
objectiu s’està assolint. I el
Pressupost  2009 n’és el millor
exemple.

Mesures addicionals de contenció i racionalització del pressupost
Fer un seguiment i control exhaustiu del pressupost d’ingressos, de les previsions pressupostàries de despeses i de l’execució
de les inversions previstes.
Fer un seguiment i revisió dels contractes de manteniment i serveis i en alguns casos, com la neteja de platges i d’immobles o
la recollida de residus voluminosos, mancomunar els serveis en el marc del conveni de col·laboració de Les 3 Viles.
Congelació dels imports de les retribucions dels membres del consistori i reducció en un 10 % de les subvencions que
perceben els grups municipals.
Es limitarà el creixement de la plantilla, reduint-la quan sigui possible i optimitzant els recursos humans disponibles, i es reduiran
dràsticament les hores extraordinàries.
Es retallaran les despeses en concepte de consum de llum, aigua i gas, i gestió de residus mitjançant eines de bona gestió.
S’implantarà un programa de gestió integral de compres que propiciarà la racionalització i la reducció de la despesa.
Congelació de les subvencions destinades a entitats.
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El Pressupost 2009, resultat d’una situació sobrevinguda

Despeses

Despeses de personal 3.471.962,23
Despesesde Béns corrents i serveis 2.430.306,48
Despeses financeres 178.800,00
Tranferències corrents 367.195,04
Inversions reals 1.277.899,42
Transferències de capital 0,00
Passius financers 301.417,08

Total 8.027.580,25

Resum del Pressupost 2009

Ingressos

Impostos directes 2.872.750,00
Impostos indirectes 100.000,00
Taxes i altres ingressos 1.761.564,00
Transferències corrents 2.003.836,16
Ingressos patrimonials 99.006,00
Alienació d’inversions reals 547.418,26
Transferències de capital 311.688,58
Actius financers 0,00
Passius financers 331.317,25

Total 8.027.580,25

El pressupost per a l’any
2009 està ineludiblement
marcat per la greu conjuntura
econòmica que sacseja a la
societat en general. No cal
abundar en detalls: la crisi
econòmica afecta tots els
àmbits i les administracions
públiques no en són una
excepció.
Des de l’inici de l’actual
legislatura, ja es venia
anunciant que els nivells de
recaptació tan excepcionals,
sobretot els derivats de la
frenètica activitat urbanística
dels darrers anys, no es podria
sostenir massa temps. Però,
no era previsible que la
caiguda arribés a ser tan
sobtada, tan acusada i tan
demolidora per als interessos
municipals.
Cal tenir en compte que, a
banda de deixar d’entrar
noves sol·licituds de llicències
d’obres, l’Ajuntament s’està
veient obligat a fer front a
devolucions, per renúncia
expressa dels promotors a
executar els projectes, dels
impostos cobrats en anys
anteriors.
Per afrontar l’actual situació, ha
calgut, d’una banda,  renunciar

a grans projectes, i d’una altra
banda,  tallar de soca-rel la
tendència al desenfrenat
creixement que ha caracteritzat
els pressupostos dels darrers
anys, tot imposant uns criteris
d’austeritat inèdits en aquest
Ajuntament.
Si en passades legislatures, els
governs han pogut lluir-se
executant  grans projectes
que han dotat al municipi
d’infraestructures que ara  cal
mantenir; si la tònica habitual
dels darrers anys ha estat la de
l’expansionisme, fonamentat
en un elevadíssim poder
adquisitiu que ara se n’ha anat
en orris;  ara  només queda un
camí i un objectiu més difícil i
desagraït: gestionar,  estalviar,
reduir costos i administrar amb
cura per assolir una situació de
nou equilibri que garanteixi la
viabilitat i la solvència.
Els ingressos corrents han
patit una forta sotragada i, a
tall d’exemple, us oferim una
simple comparativa amb el
pressupost inicial de 2008.
Cal adonar-se que els
ingressos per impostos directes
estan pràcticament congelats,
malgrat l’increment  del 5%
de les ordenances. Els impostos

indirectes han passat de
400.000 euros a 100.000.
Les estimacions per taxes i
preus públics s’han hagut
de reduir un 9,38%. I els
ingressos patrimonials no
podran comptar amb els
500.000 euros que sí
apareixien en el pressupost
anterior en concepte de dret
de superfície per a la
construcció d’un geriàtric.
Com a única contrapartida,
només es pot comptar amb un
previsible augment de la
participació en  els ingressos
de l’Estat, estimat en uns
200.000 euros.
Conseqüentment, la previsió
de despeses s’ha hagut
d’ajustar a la nova realitat i,
en aquest sentit, les despeses
de personal, malgrat la
inevitable revisió dels salaris,
s’ha reduït en un 0,62%,
xifra que pot semblar irrisòria
però que comporta un evident
esforç i dificultat. Les compres
de béns i serveis s’han retallat
un 8,78%, a base de rigor
en la gestió. Les transferències
corrents i subvencions s’han
rebaixat un 12’60%. I les
despeses financeres s’han
adaptat a l’evolució de la nostra

realitat  i dels tipus d’interès,
tot i que cal recordar que els
crèdits que s’estan amortitzant
són els que es van haver de
sol·licitar l’any 2007 per fer
front a  inversions engegades
en  l’anterior legislatura.
En quant a les inversions, cal
destacar l’aportació que li
correspon a l’Ajuntament per
la urbanització de Can Rams,
arrel d’haver-hi adquirit tres
parcel·les, que es finançarà a
través de l’alienació d’una
d’elles, i la segona fase de
remodelació de la zona
esportiva, que serà  finançada
majoritàriament amb una
subvenció del PUOSC. La
resta de projectes són de molt
menor envergadura, reduïts
a la mínima expressió i moltes
vegades imprescindibles. Es
preveu finançar-los amb
l’estalvi que es pretén obtenir
de l’activitat corrent i un petit
crèdit  que només serà
possible si el  tancament de
l’exercici  2008 confirma que
s’ha corregit l ’estalvi net
negatiu que va oferir  el
tancament de l’exercici 2007.
En resum, estem davant el
pressupost més restrictiu de
les darreres dècades.

Ingressos corrents - Despeses corrents 87.475,33
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Ingressos corrents
Tot i que la puja en els impostos, taxes i preus públics ha
estat al voltant del 5%, els ingressos corrents s’han  reduït
en un 9,7% respecte al pressupost de 2008.
Cal assenyalar que al 2008 es va pressupostar un ingrés
excepcional de 500.000 euros, corresponent al dret de superfície
del geriàtric. Aquests recursos extraordinaris, destinats a finançar
part de les inversions del 2008, van originar un increment dels
ingressos corrents per sobre del nivell normal. Lògicament, en
desaparèixer aquest ingrés del pressupost 2009, els ingressos
corrents han sofert una davallada que se situa al voltant del 10%.

D’altra banda, l’increment  del 5% en els impostos, taxes i preus
públics no ha pogut compensar el previsible decrement dels
ingressos per l’Impost de construccions, llicències urbanístiques i
plusvàlues.

Despeses corrents
Capítol I (Despeses de personal): decrement d’un 0,62%
respecte del pressupost inicial de 2008. Tot i l’increment
del 3% dels salaris que marca la Llei de Pressupostos Generals,
hem assolit l’objectiu de contenir la despesa mitjançant
l’optimització dels recursos humans (eines de control, mobilitat
interna), la reducció de personal allà on ha estat possible
(consergeria camp de futbol, ràdio, escola bressol, etc.) i la
congelació de salaris dels càrrecs electes.

Capítol II (Despeses en béns corrents i serveis):
decrement del 8,78% respecte el pressupost inicial de
2008. Motivat pels bons resultats obtinguts arrel de la implantació,
l’any passat, de mesures d’estalvi en els àmbits de la gestió
energètica, la gestió de compres i la gestió de residus. A desta-
car els 70.000 euros estalviats, respecte al 2007, en la recollida
del residu verd. També és previst revisar i mancomunar, en el
marc de les 3 Viles, alguns contractes de serveis, com la neteja
de platges i d’immobles o la recollida de residus.

Capítol III (Despeses financeres): increment del 3%
respecte al pressupost inicial de 2008. La previsió de
demanar un nou crèdit per atendre les inversions programades
per al 2009 ha motivat aquest increment en la despesa.

Capítol IV (Transferències corrents): reducció del 12,60%
respecte al pressupost inicial de 2008. Les mesures que
han fet possible aquesta reducció són: la congelació de les
subvencions a entitats i el decrement de la despesa generada
per la gestió i el tractament de residus. Malgrat la tònica
d’austeritat  que defineix la totalitat del Pressupost 2009, hem
cregut convenient incrementar la despesa en atencions
benèfiques, per adaptar-nos a la Llei de Dependència, destinant-
hi 35.000 euros, 19.500 més que l’any 2007.

Capítol IX (Passius financers): increment del 69,89%
respecte al pressupost inicial de 2008. L’amortització dels
3 crèdits, per un import global d’1.618.545,15 euros, que es
van demanar al 2007 per finançar diverses inversions
engegades durant l’anterior legislatura, i que estaven en període
de carència, és la causa d’aquest fort increment.

Les inversions inicials del pressupost de 2009 es poden dividir en:

Despeses de capital

Petites inversions necessàries pel bon funcionament dels serveis
que presta l’Ajuntament de Sant Vicenç en tots els àmbits:
adquisició de mobiliari urbà per parcs i platja, adequació i
manteniment de centres escolars i consultoris mèdics,  adquisició
de maquinària i eines per a la brigada, una motocicleta per a la
policia i material esportiu, entre d’altres.

Inversions per a la millora i estalvi en la gestió energètica i dels
residus (domèstic i verd): adequació quadres subministrament
elèctric, adquisició d’una trituradora de residu verd, contenidors
i accessoris per a la recollida segregada dels residus domèstics
i actuacions en matèria d’estalvi energètic.

Inversions finançades en part amb subvencions atorgades per
la Generalitat de Catalunya (PUOSC) i la Diputació de Barcelona
(Xarxa de Municipis): en destaquen la urbanització de la zona
esportiva i les obres d’adequació de la plaça Pau Casals.

Urbanització de les parcel·les de Can Rams, finançada amb la
venda d’una de les parcel·les.

   

Els ingressos de capital del Pressupost 2009 es poden dividir en:

Ingressos de capital

Subvencions de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de
Barcelona, per un import global de 311.000 euros.

Venda d’una parcel·la de Can Rams: 547.418,26 euros.

Recursos propis: gairebé 90.000 euros, provinents de la
diferència entre els ingressos corrents i les despeses corrents.

Ajut de Caixa de la Diputació de Barcelona de 150.000 euros,
i crèdit de 181.317,25 euros.

És previsible que la composició dels ingressos de capital variï, atès
que el finançament, via crèdit i Ajut de Caixa pot variar depenent
del tancament de l’exercici 2008 i de les desviacions que es
produeixin en els ingressos (llicència del geriàtric, revisions d’obres
executades en anys interiors,  litigi Autopistes...)
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Inversions
previstes

Inversions per a millorar la qualitat de vida

Les inversions previstes
ascendeixen a

1.277.899,42 euros, i
reflecteixen els objectius

que s’ha marcat l’equip de
govern: estalviar, reduir
costos, administrar amb
cura i tallar la tendència

expansionista dels darrers
anys, imposant uns criteris

d’austeritat absolutament
inèdits.

Així doncs, hem hagut de
renunciar a l’execució de
gran projectes i ens hem

proposat, i en els
pressupostos queda

reflectit, que l’obra pública
que es faci a Sant Vicenç,

a més de millorar la
qualitat de vida, sigui una

incentivació de l’economia
de les persones, dels

treballadors.
Per finançar-les, hem

hagut d’esmerçar un gran
esforç i, entre les mesures

per pal·liar el dèficit
existent, s’ha treballat de
valent per obtenir capital

provinent de subvencions
supramunicipals. És

precisament aquest actiu,
el que l’equip de govern

vol esprémer tant com
pugui, amb l’objectiu de no

deixar perdre cap ajut
exterior.

En aquest sentit, cal
destacar la important

injecció econòmica que
suposarà l’entrada dels

932.196 euros, atorgats
en el marc del Fons

Estatal d’Inversió Local,
que es destinaran a

l’execució de 4 projectes
no contemplats en el

Pressupost 2009.

   Remodelació zona esportiva                                          390.981 euros
   Adequació plaça Pau Casals                                            50.000 euros

   Urbanització parcel·les Can Rams                               547.518 euros

   Centres educatius i consultoris mèdics                       54.000 euros
   Aparells control aparcament regulat                                      42.000 euros
   Adequació quadres elèctrics                                            40.000 euros
   Adquisició trituradora                                                         30.000 euros

   Actuacions estalvi energètic                                             30.000 euros
   Contenidors i accessoris                                                   20.000 euros
   Material i eines brigada i policia                                     15.500 euros

   Mobiliari urbà i platges                                                       14.000 euros

   Material esportiu                                                                      5.000 euros

Els 932.196 euros del FEIL per a obra pública
El 6 de febrer de 2009, el Ministeri d’Administracions Públiques va
publicar la concessió de dotació econòmica per a les quatre propostes
que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt va formular per finançar a
través del Fons Estatal d’Inversió  Local. En total,  les quantitats
adjudicades ascendeixen a 932.196 euros que es repartiran de la
següent manera:
Urbanització vial del ‘’Sot del Camp’’:  672.876,64 euros
Urbanització entorn de l’Església: 148.902,02 euros
Urbanització vorera Av. Verge de Montserrat: 34.783,32 euros
Interconnexió fibra òptica edificis municipals: 75.634,15 euros
Recordem que el FEIL es va crear el passat 28 de novembre,  arran
de l’aprovació del Reial Decret  9/2008, amb l’objectiu de dotar els
municipis de recursos extraordinaris per destinar a inversions que no
s’haguessin contemplat en el pressupost municipal 2009 i per fomentar
l’ocupació laboral, doncs un altre dels requisits és que les empreses
adjudicatàries dels projectes ocupin treballadors en situació d’atur.

Con dèiem abans, una part de les inversions previstes per al 2009 es
finançaran amb 311.688,52 euros provinents d’ajuts i subvencions
de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. En
concret els projectes que rebran subvenció (parcial o total) són:

   Remodelació zona esportiva: 236.688,58 euros (PUOSC)
   Adequació plaça Pau Casals: 35.000 euros (Xarxa Municipis)
   Adquisició trituradora: 30.000 euros (Agència de Residus)
   Adquisició contenidors: 10.000 euros (Agència de Residus)




