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Pressupost 2010: rigor,
austeritat i contenció

El pressupost de l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt
per a l’exercici 2010 és de
7.946.414,18 euros. La xifra
suposa un decrement d’un
1,01% respecte al Pressupost     de
l’any 2009. L’Ajuntament va
aprovar el passat 14 de gener,
en un Ple extraordinari, un
pressupost marcat pel rigor,
l’austeritat, la contenció de la
despesa no prioritària i l’alt
esforç inversor amb l’ajut del
nou Fons Estatal per a l’Ocupació
i la Sostenibiltat Local, malgrat
que   la inversió es redueix
respecte a la del 2009.
La davallada dels ingressos
municipals, causada pel descens

Les perspectives del
finançament local a curt
termini són molt negatives,
ja que gran part dels
ingressos municipals
depenen de la recaptació
de l’Estat. En aquest context
de crisi, en 2010, les entitats
locals tindran un menor
finançament procedent de
l’Estat de, almenys, 3.000
milions d’euros. En 2011,
aquesta xifra s’eleva fins als
4.500 milions d’euros.
Això sense comptar amb el
finançament provisional que
recullen els Pressupostos
Generals de l’Estat, que
segurament suposarà també
una caiguda de les
entregues a compte.
Junt amb l’anterior, cal afegir
que l’excés d’optimisme i la
situació real de l’economia
han provocat que els dos
últims Projectes de Llei de
Pressupostos elaborats per
l’executiu estiguessin
fonamentats en previsions
econòmiques irreals. Atenent
aquestes previsions, el
Govern va avançar unes
bestretes a les entitats locals
molt superiors a les que
correspondrien en cas
d’haver realitzat unes
previsions reals. Les entitats
locals van comprometre
despeses comptant amb les
entregues a compte de
l’Estat. Una vegada
realitzada la liquidació
definitiva de 2008, amb
resultat negatiu, les entitats
locals es veuran obligades a
reintegrar part dels
ingressos a compte rebuts.
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dels ingressos vinculats a
l’activitat immobiliària, el descens
de les transferències d’altres
administracions i la congelació
dels impostos i taxes al 2010,
juntament amb l’actual situació
de crisi econòmica, que ha
provocat un deteriorament
generalitzat del mercat de treball
i un increment espectacular dels
usuaris del Servei de Benestar
Social i del Servei d’Ocupació,
han tornat  a marcar un any més
el pressupost  municipal. En
aquest escenari, la necessitat de
mantenir l’equilibri pressupostari,
ha fet del tot necessari que
l’equip de govern prioritzés les
seves actuacions per a poder fer

front  a l’actual conjuntura. Per
aquest motiu, el pressupost 2010
incideix en l’assignació eficient
dels recursos entre els diferents
programes pressupostaris, per
tal de millorar l’eficàcia amb què
es presten els serveis públics i
per tant, es resolen les necessitats
de la ciutadania. Tot plegat,
aprofundint en un marc general
d’austeritat i de contenció de la
despesa, objectiu prioritari del
govern municipal des de l’inici
de la present legislatura, que
obliga a definir i prioritzar molt
curosament les seves polítiques
per a poder atendre realment
les necessitats més rellevants
de la ciutadania.

Pressupost        8.969.788,09        8.199.674,26        8.027.580,25        7.946.414,18
Decrement                                             - 8,60%                  - 2,10%                  - 1,01%
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Rigor en els ingressos i màxim control de la despessa pública

Despeses

Despeses de personal 3.517.913,01
Despeses de Béns corrents i serveis 2.373.108,12
Despeses financeres 53.800,00
Transferències corrents 364.155,59
Inversions reals 1.233.820,38
Transferències de capital 0,00
Passius financers 301.417,08

Total 7.946.414,18

Resum del Pressupost 2010

Ingressos

Impostos directes 3.274.557,91
Impostos indirectes 150.000,00
Taxes i altres ingressos 1.667.912,00
Transferències corrents 1.690.212,91
Ingressos patrimonials 96.006,00
Alienació d’inversions reals 600.000,00
Transferències de capital 239.506,03
Actius financers 0,00
Passius financers 228.219,33

Total 7.946.414,18

Ingressos corrents - Despeses corrents 269.095,02

Per al 2010
s’han congelat
els impostos
i taxes
municipals
amb l’objectiu
d’ajudar
les famílies
en temps
de crisi.

La desacceleració de l’economia, amb una forta crisi financera i del mercat immobiliari, que impacta
directament en l’economia real obliga a l’Ajuntament a respondre de manera immediata a les necessitats
socials que la crisi genera i a prendre part activa en la superació d’aquest cicle a través d’una acurada
gestió econòmica local. En aquest sentit, des de l’inici de la present legislatura, l’equip de govern ha
vingut realitzant un exercici de realisme a l’hora d’elaborar els pressupostos municipals, que any rere
any han estat marcats pel rigor en els ingressos i màxim control de la despesa pública sense retallar les
partides dedicades a Benestar Social. I el pressupost del 2010 n’és el millor exemple.
D’una banda, doncs, la necessària protecció dels més desafavorits davant d’aquesta situació, ens ha
portat a prioritzar les accions que s’emmarquen en el servei d’atenció a les persones. Així com també
a prioritzar les polítiques i els recursos pel foment de l’ocupació. D’altra banda, la necessitat que la
inversió pública actuï com a motor en temps de recessió, ens obliga a prioritzar inversions.
Però per altra part, també és evident que la crisi repercuteix directament en la disponibilitat de recursos
econòmics per part de l’Ajuntament, amb un descens dels ingressos tributaris, sobretot els vinculats a
l’activitat immobiliària i un descens en les transferències que rebem d’altres administracions, sobretot les
aportacions incondicionades que rebem de l’Estat en forma de Participació en els ingressos de l’Estat.
A tall d’exemple, us oferim una simple comparativa: pel que fa a llicències d’obres, des de l’any 2006
s’ha vingut registrant un vertiginós descens dels ingressos en concepte d’impostos i taxes. Així, mentre
al 2006 es van recaptar 1.200.00 euros, al 2007 -any en el qual es va produir el canvi de govern- la
xifra es va reduir fins als 280.000 euros i la previsió inicial per al 2010 és de 190.000 euros. En la
mateixa mesura, s’han vist afectats els ingressos per plusvàlues, que han passat dels 300.000 euros
de mitjana entre els anys 2004 al 2008, als 150.000 euros previstos inicialment al 2010. En quant a la
contribució de l’Estat als ingressos municipals està previst un decrement d’un 15% sobre els drets
liquidats al 2009 i d’un 30% sobre la previsió inicial de 2010.
Aquestes davallades es compensen en part per la resta d’ingressos tributaris – malgrat que al 2010 no
s’ha incrementat en termes generals la pressió fiscal, s’ha produït en alguns impostos un increment
fruit del major nombre de finques que tributen o bé de la regularització  d’altres que tributaven
incorrectament–; per la indemnització que ha de pagar ACESA  en concepte d’IBI de les autopistes;
i per la part que es destinarà a despesa social i educativa dins del nou Fons Estatal.
A partir d’aquesta realitat i de les línies prioritàries que s’ha marcat l’equip de govern, el pressupost de
l’Ajuntament arriba a 7.946.414,18 euros. L’esforç inversor se situarà en 1.233.820,38 euros. A més
cal afegir la inversió que es finançarà amb el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local per
import de 587.456 euros. Per tant, la inversió total al 2010 ascendirà a 1.821.276, 38 euros. En quant
a la liquidació del pressupost de l’exercici 2009,  és previst que doni un resultat lleugerament positiu.
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Ingressos corrents
Els ingressos corrents han registrat un increment d’un
0,61%  respecte al pressupost inicial de 2009.
Tot i la congelació dels impostos i la no incidència de la revisió
cadastral en els ingressos d’IBI, s’ha previst un mínim increment
atenent els següents factors compensatoris:
Indemnització d’ACESA per l’IBI de les autopistes.
Increment en la previsió d’IBI Urbana en resultar superiors els
drets liquidats als previstos inicialment al 2009.
Davallada important en els ingressos procedents de quotes
urbanístiques.
Previsió a la baixa de la recaptació en concepte de taxes de
llicències d’obres.
Davallada d’un 15%  respecte al pressupost inicial de 2009 de les
aportacions de l’Estat.

Despeses corrents
Capítol I (Despeses de personal): increment d’un 1,32%
respecte al pressupost inicial de 2009.
Tot i que s’han respectat estrictament les disposicions contingudes
a la Llei de pressupostos de l’Estat per al 2010, que preveu un
increment de salaris d’un 0,3%, s’ha registrat un increment
lleugerament superior, en haver contemplat les contractacions
efectuades a mitjans de 2009, amb l’objectiu que l’Ajuntament
absorbís determinats serveis i així reduir despeses del Capítol II.

Capítol II (Despeses en béns corrents i serveis): decrement
d’un 2,35% respecte al pressupost inicial de 2009.
Es continua amb la línia, iniciada amb la present  legislatura, de
reducció de despeses de Capítol II. Així, si al 2007, el pressupost
d’aquest capítol va ser de 2.809.709,03 euros, la previsió per al
2010 és de 2.373.108,12 euros, assolint en aquest termini una
reducció d’un 15,5%.

Els factors que han fet possible aquest decrement són:
La contractació del  maquinista per a la Brigada Municipal ha
permès reduir les despeses en manteniment de vies públiques i
neteja de platges.
L’adquisició d’una trituradora a finals de 2009 comportarà una més
que  previsible reducció en la despesa per a la recollida i gestió
del residu verd.
Finalment i pel que fa a les mesures d’estalvi energètic, tot i els
increments anuals dels preus de la llum, les despeses en aquest
concepte s’han congelat des del 2007.

Capítol III (Despeses financeres):  reducció d’un 70%
respecte al pressupost inicial de 2009.
La baixada dels tipus d’interès durant el 2009 ha estat la causa
d’aquest decrement tant accentuat.

Capítol IV (Transferències corrents): reducció d’un 0,83%
respecte al pressupost inicial de 2009.
Per una banda, s’ha reduït la despesa pel que fa a l’aportació
econòmica al Consorci Digital Mataró Maresme, en haver causat
baixa, i s’han congelat les partides destinades a subvencions a
entitats.
I, d’una altra banda, s’ha incrementat la consignació de les partides
per atencions benèfiques. Partides que han anat creixent any rere
any, passant dels 5.500 euros pressupostats al 2007 als 40.000
euros del  pressupost 2010.

Capítol IX (Passius financers): no varien respecte al
pressupost inicial de 2009.
Es continuen amortitzant els tres 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. 

Destacar que l’exercici  2009  es va preveure la sol·licitud de dos
crèdits, però només es va formalitzar el corresponent a l’Ajut de
Caixa de la Diputació  de Barcelona.

Aquest  exercici es preveu, en un principi, sol·licitar dos crèdits
nous, un corresponent  a un nou Ajut de Caixa a la Diputació de
Barcelona, sense interessos, per import de 150.000 euros i un
altre lliure per import de  78.219,33 euros per a finançar  inversions
previstes al Capítol VI.

Les inversions inicials del pressupost de 2010 es poden
dividir en:
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 platges, adequació i manteniment de centres
escolars i consultoris mèdics,  adquisició de maquinària, eines i un
camió per a la brigada, adquisició de  contenidors, instruments per a
l’escola de música i material esportiu, i ampliació de l’equip informàtic,
entre altres.

Inversions finançades totalment o en part amb subvencions atorgades
per  la Generalitat de Catalunya (PUOSC), la Diputació de Barcelona
(Xarxa de Municipis) i l’AMTU: en destaquen la urbanització del passeig
de Sant Joan i de la zona verda  del c/ Terral i el cobriment de la pista
poliesportiva annexa al pavelló.

Urbanització de les parcel·les de Can Rams, finançada amb la venda
de la parcel·la de Can Delàs.

En aquest apartat caldrà afegir-hi les inversions finançades amb el
nou Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL)

Despeses de capital

Els ingressos de capital del Pressupost 2010 es poden
dividir en:
Subvencions de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de
Barcelona i de l’AMTU, per un import global de 239.506,03 euros.

Venda de la parcel·la de Can Delàs: 600.000 euros. Tot i que
l’Ajuntament també té a la venda una parcel·la de Can Rams, només
s’ha pressupost una de les vendes atesa la crisi que afecta el mercat
immobiliari.

Recursos propis: 269.095,02  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 78.219,33 euros.

Ingressos de capital

És previsible que la composició dels ingressos de capital variï, atès
que el finançament, via crèdit i Ajut de Caixa pot variar depenent
de les desviacions que es produeixin en els ingressos.
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Un gran esforç
inversor

Petites millores i un objectiu: millorar elsPetites millores i un objectiu: millorar elsPetites millores i un objectiu: millorar elsPetites millores i un objectiu: millorar elsPetites millores i un objectiu: millorar els
serserserserservvvvveiseiseiseiseis,,,,, la qualita la qualita la qualita la qualita la qualitat de vida i l’at de vida i l’at de vida i l’at de vida i l’at de vida i l’atenció al ciutadàtenció al ciutadàtenció al ciutadàtenció al ciutadàtenció al ciutadà

Les inversions previstes
ascendeixen a
1.233.820,38 euros, i
reflecteixen els objectius
que s’ha marcat l’equip de
govern: estalviar, reduir
costos, administrar amb
cura i continuar aplicant
uns criteris d’austeritat,
que han permès tallar la
tendència expansionista
dels darrers anys.
Així doncs, s’ha tornat a
renunciar a  l’execució de
gran projectes i s’ha
apostat, i en els
pressupostos queda
reflectit, que l’obra pública
que es faci a Sant Vicenç,
a més de millorar la
qualitat de vida dels seus
veïns i veïnes, sigui una
incentivació de l’economia
de les persones, dels
treballadors.
Per finançar-les, ha calgut
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
587.456 euros, atorgats
en el marc del nou Fons
Estatal, que es destinaran
a l’execució de 17
projectes  no contemplats
en el Pressupost 2010.

   Urbanització parcel·les Can Rams                              547.518 euros
   Expropiacions Ps. M. Casa Riera i c/ la Pau                50.000 euros

   Mobiliari urbà i platges                                                     50.000 euros
   Centres educatius i consultoris mèdics                     43.000 euros
    Adquisició camió Brigada Municipal                         35.000 euros

   Contenidors i accessoris                                                 20.000 euros
    Material i eines brigada i policia                                    7.500 euros

   Adquisició aparells control aparcament regulat       6.500 euros
   Ampliació material informàtic                                          6.000 euros

   Impressores targes  aparcament                                              6.000 euros

   Urbanització vies públiques                                              5.000 euros
   Material esportiu                                                                     5.000 euros

El nou Fons Estatal aportarà 587.456 euros

Con dèiem abans, una part de les inversions previstes per al 2010 es finançaran
amb 239.506,03 euros provinents d’ajuts i subvencions de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’AMTU. En concret els projectes que
rebran subvenció són:

L’Ajuntament s’ha acollit als ajuts provinents del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Aquest fons té una doble finalitat: incrementar la inversió pública local finançant actuacions generadores
d’ocupació i d’execució immediata, fomentant el desenvolupament sostenible, i contribuir a la sostenibilitat
social finançant despesa corrent per a la prestació de serveis educatius i de serveis socials.
L’import que correspon a l’Ajuntament  de Sant Vicenç és de  587.456 euros, dels quals 549.061 euros
corresponen a actuacions d’inversió i 38.395 euros a finançament de despesa social i educativa.
L’Ajuntament finançarà amb el nou Fons Estatal un total de 17 projectes. Entre les actuacions previstes
destaquen: la renovació de l’enllumenat públic a diverses zones del municipi, com el Nucli Antic, la
Cortesa, la Riera del Gorg i l’entorn de l’Església; l’adequació de les canonades d’aigua al carrer
Major; la canalització de pous per als horts municipals; el tancament d’àrees de contenidors; el formigonat
de l’entrada de l’escola Sot del Camp; la virtualització dels servidors dels edificis de l’Ajuntament i de la
Policia Local; la renovació d’equipament informàtic; la implantació d’un nou programa de Registre
General i de la signatura digital; la implantació d’un projecte d’intervenció per a la prevenció i detecció
de la violència intrafamiliar i l’atenció de despeses de personal de l’Escola Bressol Municipal.

Cobriment pista annexa pavelló: cost, 81.134,34 euros; subvenció
de 48.996,34 euros del PUOSC
Urbanització passeig de Sant Joan: cost, 217.316,18 euros; subvenció
de 108.658,09 euros del PUOSC
Construcció cobert i contenidors magatzem de la Brigada: 32.851,60 euros,
subvencionats íntegrament  per l’Agència Catalana de Residus
Urbanització zona verda del c/ Terral: cost, 100.000 euros; subvenció
de 35.000 euros de XBMQ
Adquisició marquesines i mobiliari bus urbà: 14.000 euros, subvencionats
íntegrament per l’AMTU

        




