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Millores a les Escoles Bressol Municipals.

LES NOSTRES
PRIORITATS
REALISME

Amb la situació de crisi actual hem
de seguir mantenint l’estabilitat
econòmica.

DESPESA SOCIAL

Prioritat a l’atenció SOCIAL a la
CIUTADANIA del municipi. Increment de
la protecció social en els casos més
necessaris.

EQUILIBRI

Acomplir la Llei d’Estabilitat
Pressupostària. GENERAR ESTALVI net
per afrontar NOUS PROJECTES sense
augmentar l’endeutament.

SERVEIS

Joan Segrelles,
regidor d’Economia

Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes,
Teniu a les vostres mans una publicació especial sobre
el pressupost per a l’any 2013, un pressupost auster i
ajustat a la situació de crisi econòmica que patim.
El nostre equip de govern és conscient que, en moments
complicats com l’actual, el primer que s’ha de fer és
ajudar als nostres veïns i veïnes. Per aquest motiu, el
pressupost dóna prioritat a les ajudes socials, tant
necessàries en aquests moments.
També valorem la importància de continuar treballant en
el manteniment i la millora dels espais públics en els
indrets que més ho necessiten. No renunciem a millorar
els nostres barris i realitzem les inversions més urgents
i necessàries.

INVERSIÓ

Aquest pressupost s’ha realitzat de forma molt realista,
tenint en compte la previsible disminució de transferències
provinents d’altres administracions, els canvis legislatius
que afecten a les hisendes locals i la pujada de l’IVA, que
encareix les contractacions externes que fa el consistori.

COMPROMÍS

El nostre objectiu és seguir millorant la qualitat de vida
de la ciutadania, continuar millorant el poble, i no dubteu
que ho seguirem fent.

Mantenir i millorar els SERVEIS A LA
CIUTADANIA malgrat les retallades.
Seguim millorant els nostres BARRIS.
Amb l’ensenyament públic i de qualitat,
assumint part de la reducció de
despesa en ENSENYAMENT imposada
per la Generalitat.

Fotografia, disseny, maquetació i redacció: Departament de Comunicació de
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Podeu contactar amb la redacció a
comunicacio@palauplegamans.cat. Impressió: Celtica papel. D’aquest butlletí
s’han imprés 4.000 exemplars. Butlletí gratuït.
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PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2013
				
2012
2013
INGRESSOS activitats corrents
INGRESSOS quotes i convenis urbanístics
TOTAL INGRESSOS CORRENTS

14.842.955,84
1.040.000,00
15.882.955,84

15.018.707,67
275.241,83
15.293.949,50

INGRESSOS de capital
DECREMENT D’INGRESSOS
INGRESSOS DE CAPITAL

1.955.561,80
-1.040.000,00
915.561,80

1.210.803,63
- 275.241,83
935.561,80

TOTAL INGRESSOS

16.798.517,64

16.229.511,30

DESPESES de personal
DESPESES de béns corrents i serveis
DESPESES financeres
TRANSFERÈNCIES corrents
ACTIUS financers
PASSIUS financers
TOTAL DESPESA CORRENT
DESPESA DE CAPITAL

6.775.031,05
6.013.554,68
293.222,31
719.227,38
6.000,00
865.920,42
14.672.955,84
2.125.561,80

6.669.793,67
6.355.673,3
201.941,10
756.717,56
41.000,00
894.592,99
14.919.718,67
1.309.792,63

TOTAL DESPESES

16.798.517,64

16.229.511,30

Rehabilitació del Teatre de la Vila i reformes a la Sala Polivalent
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INGRESSOS DE L’EXERCICI 2013
Els INGRESSOS són la SUMA de:

Impostos directes: IBI, impost de circulació, plusvàlues i IAE.				
Impostos indirectes: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Taxes, preus públics i altres ingressos: recollida d’escombraries, escoles bressol, taxa per l’ús de l’espai
públic (companyies telèfoniques i energètiques), escola de música, mercat setmanal, tramitació de llicències
d’obres i d’activitats.
Actius i passius financers: microcrèdits als emprenedors (actius) i nou endeutament pel finançament dels
projectes
Transferències corrents: tranferències del govern de l’Estat, de l’Agència de Residus de Catalunya, Consell
Comarcal, Diputació i Generalitat.			
Transferències de capital: aportacions de CASSA per inversió a la xarxa municipal de subministrament
d’aigua.
Ingressos patrimonials: cànon que paga CASSA per l’ús de la xarxa municipal de subministrament d’aigua.

IMPOSTOS DIRECTES		
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega
5.155,17 €
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
5.600.000,00 €
Impost sobre circulació vehicles de tracció mecànica
1.220.000,00 €
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys
834.369,03 €
Impost sobre activitats econòmiques
1.150.000,00 €
TOTAL IMPOSTOS DIRECTES

8.809.524,20 €

IMPOSTOS INDIRECTES		
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
170.000,00 €
TOTAL IMPOSTOS INDIRECTES
Altres INGRESSOS:
Taxes
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL d’INGRESSOS PRESSUPOSTARIS

Nous espais per a les entitats

170.000,00 €
2.618.440,71 €
3.279.618,65 €
375.365,94 €
55.561,80 €
41.000,00 €
880.000,00 €
16.229.511,30 €
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DESPESES DE L’EXERCICI 2013

DESPESES DE PERSONAL		
Remuneracions brutes
Seguretat social

2012
5.292.278,44 €
1.482.752,61 €

2013
5.212.673,45 €
1.457.120,22 €

TOTAL DESPESES de personal

6.775.031,05 €

6.669.793,67 €

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA DE PERSONAL 2007-2013
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
5849546,54

6427572,13

7131139,37

7357248,37

7337415,74

6775031,05

6669793,67

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

Millores en l’espai públic dels barris.
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REDUCCIÓ de la despesa en òrgans de govern i càrrecs de confiança
DESPESES DE PERSONAL
ACTUAL EQUIP DE GOVERN
ELECTES		2011			
Alcaldessa		 3.247,30
10% exclusiva 45.462,20
Regidor d’Educació, Escoles Bressol i Joventut		 1.829,44		
parcial 25.612,16
Regidor d’Esport, Cultura, Comerç i Turisme		 1.211,70		
parcial 16.963,80
					
				
PERSONAL EVENTUAL		2011			
Cap d’Administació i Economia		 3.233,97		 exclusiva 45.275,58
Assessora en Comunicació		 2.181,06		 exclusiva 30.534,84
Secretària d’Alcaldia		 2.019,86		 exclusiva 28.278,04
Coordinador Grup Municipal ICV-EUIA		 1.033,59		
parcial 14.470,26
					
206.596,88
					59.913,10
Seguretat Social
				
Total anual 266.509,98

Estalvi anual 278.160,48
ANTERIOR EQUIP DE GOVERN		
Total
2010
2011 Reducció Dedicació
		
juny 2010		import
					anual
ELECTES
Alcaldessa
3.879,69 3.608,11
7% exclusiva 50.513,54
Regidor d’Urbanisme
3.491,72 3.247,30
7% exclusiva 45.462,20
Regidor de Medi Natural,
3.000,00 2.790,00
7% exclusiva 39.060,00
Sostenabiltat i Agricultura
Regidor d’Hisenda
1.454,88 1.382,14
5%
parcial 19.349,96
Regidor de Gestió Ambiental
1.454,88 1.382,14
5%
parcial 19.349,96
i Recursos Naturals
Regidora de Serveis Socials
1.454,88 1.382,14
5%
parcial		
						
				 		
PERSONAL EVENTUAL
2010
2011				
Gerent
3.487,82 3.233,97
7% exclusiva 45.275,58
Director Urbanisme, Via Pública i Transports 2.585,81 2.423,40
6% exclusiva 33.927,60
Director de Cultura, Joventut i Esports
2.585,81 2.423,40
6% exclusiva 33.927,60
Director de Comunicació
2.585,81 2.423,40
6% exclusiva 33.927,60
Secretaria Alcaldia i Relacions Institucionals 2.694,04			 exclusiva		
Cap gabinet d’Alcaldia		 2.524,82
6% exclusiva 35.347,48
Director Activitats Econòmiques
1.212,50 1.148,43
6%
parcial 16.078,02
i Desenvolupament
Director de Medi Ambient
2.585,81 2.423,40
6% exclusiva 33.927,60
Secretari d’Indústria, Comerç i Turisme 1.212,50 1.148,43
6%
parcial 16.078,02
					
422.225,16
Seguretat Social
					122.445,30
				
Total anual 544.670,46		
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DESPESES DE L’EXERCICI 2013

Despeses en béns corrents i serveis

2012

2013

6.013.554,68 €

6.355.673,35 €

Malgrat els esforços de totes les àrees per eliminar despesa supèrflua i estalviar, l’augment de
la despesa reflecteix l’increment de l’IVA imposat pel govern de l’Estat així com l’augment de la
tarifa energètica.
293.222,31 €

Despeses Financeres

201.941,10 €

Són els interssos del deute. L’eliminació del contracte SWAP i la reducció de l’endeutament ha
suposat la reducció més important en aquest capítol.
579.508,54 €

Transferències corrents

613.509,97 €

Ajuts socials, ajuts al desenvolupament i aportacions a les entitats associatives de la vila.

6.000,00 €

41.000,00 €

865.920,42 €

894.592,99 €

Actius financers
Nova línia de microcrèdits per a nous emprenedors.

Passius financers

Nou endeutament per finançar els projectes d’inversió d’aquest any.

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA CORRENT 2007-2013
8.000.000

2007

7.000.000

2008
2009

6.000.000

2010
5.000.000

2011

4.000.000

2012

3.000.000

2013

2.000.000
1.000.000
0
Capítol I
Despesa de Personal

Capítol II
Béns corrents i serveis

Capítol III
Despeses financeres

Capítol III
Transferències corrents
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INVERSIONS 2013
Millores als espais públics

Millores als espais públics:
senyalització als carrers

Millores als espais públics:
millores d’accesibilitat a les
voreres

Millores a l’eficiència
energètica de l’enllumenat
públic

Millores a la xarxa
d’abastament d’aigua i
clavegueram

Urbanització de barris

Obres de millora a Can
Cortès

Obres de millora al Castell

Obres de millora a Can
Malla
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Millores a les intal.lacions
esportives: Pavelló Maria
Víctor

Millores a les intal.lacions
esportives: Camp de Futbol

Millores a l’edifici de
Serveis Socials

Millores als centres
escolars públics

Millores a les escoles
bressol

Millores als parcs infantils

Millores al carril bici

Millores a la Ronda Verda

Millores al Parc de l’Hostal
de Fum
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GRUPS MUNICIPALS

TREBALLEM PER A LES
PERSONES
Com heu pogut comprovar en
les pàgines d’aquest butlletí,
el pressupost per aquest
2013 és molt contingut en la
despesa ja que està ajustat
totalment als ingressos
reals que té l’Ajuntament
sense haver de recórrer a
l’endeutament. Això significa
que no fem volar coloms i que
no anem més enllà de les
possibilitats reals que té el
municipi en aquests moments
complicats.
Les nostres polítiques es
basen en les persones, en
ajudar a tothom que més ho
necessita. Per això seguim
defensant serveis com la
teleassistència, la salut i
l’educació i lluitem activament
en contra de les retallades
que dia a dia ens ofeguen i
ens fan endarrerir anys i anys
de drets aconseguits.
Evidentment, a l’Ajuntament
CiU dóna arguments
enrevessats per justificar que
es segueixin tancant línies
d’escoles o serveis sanitaris,
dient que la Generalitat no ho
pot mantenir, però cal tenir
clar quines són les prioritats i
per nosaltres, els socialistes,
són les PERSONES.
Des del PSC seguim posant en
valor la necessitat de mantenir
els principals drets i serveis
a prop de la ciutadania, en
contra de propostes fora de
lloc com la que ara afegeix
l’Estat intentant suprimir
competències i serveis als
Ajuntaments per tal de posar
encara més traves als veïns
que necessiten ajuts urgents
i directes, com els que
ofereixen serveis socials. O
dificultant drets aconseguits
durant anys com la sanitat
pública o l’educació pública de
qualitat.

MENTRE EL GOVERN
MENYSPREA CiU, CIU
TREBALLA PEL CIUTADÀ
Aprovats els Pressupostos
pel 2013. Ni una sola
setmana es dóna a
l’oposició per examinar
la documentació ingent.
Manifesten disponibilitat a
comentar-lo, però no donen
cap marge per al seu estudi
i debat.
Arribats al ple de novembre,
menyspreu total a les
propostes de CiU. Ens
trobem un pressupost calcat
al de 2012 amb molt petites
variacions. Votem en contra
pel fons però també per la
forma, i ens obliguen a fer
Al•legacions. Això els serveix
d’excusa per fer veure que
només pretenem incrementar
les nostres retribucions
per assistencia al ple, però
contra del que sí havien fet
els nostres regidors durant la
passada legislatura, ells no
renuncien a la indemnització.
Presentem Al•legacions.
Convoquen Ple d’avui per
demà per desestimar-les
sense raons ni arguments.
Rebutgen que l’Ajuntament
assumeixi l’impost de
Plusvàlua que han de pagar
els afectats de desnonament
per execució hipotecària
o dació en pagament. Es
neguen a pujar la despesa
social i baixar la de festes
o d’assessorament jurídic
descontrolat. Es neguen
a augmentar recursos a
polítiques d’ocupació o a
transparència en publicació,
liquidació i memoria
d’execució del pressupost, i
facilitar els documents trenta
dies abans del Ple.
En resum: seguir desfent,
i sense fer res més que
oposició a l’oposició.

ELS POBLES SOM PAÍS

COMPROMISO CON LAS
CUENTAS PÚBLICAS

En els plens municipals
s’acostumen a presentar
propostes sobre temes
d’àmbit general, la resolució
dels quals correspon als
Parlaments. Això comporta
alguna crítica en el sentit
que si no és competència de
l’Ajuntament no s’hauria de
tractar. Una afirmació que no
compartim, ja que al nostre
entendre el posicionament
d’un Ajuntament sobre
temes generals és força
important.
Estem vivint moments
històrics que comporten
canvis socials de gran
abast a causa, sobretot,
de l’aplicació de
polítiques d’austeritat i la
recentralització que imposen
els Governs centrals per
anular la identitat pròpia de
Catalunya. Certament són
qüestions que correspon
debatre als Parlaments, però
són temes que no podem
obviar. ¿Els Ajuntaments
hem d’estar callats
davant el problema dels
desnonaments, de l’augment
de la pobresa, de la reducció
dels serveis sanitaris, dels
atacs al model d’escola
catalana etc.? No són
problemes que pateixen dia
a dia veïns i veïnes de la
nostra vila?
Com administració més
propera a la ciutadania
no podem obviar-los, sinó
que hem de prendre part
activa i manifestar-nos-hi
políticament. Catalunya
és un país de tradició
municipalista; en aquests
moments de transformació
social, els pobles no podem
ni hem de callar.

España ha recuperado
la credibilidad en las
cuentas públicas gracias al
cumplimiento del objetivo del
déficit.
Este logro implica un ahorro
en los intereses del pago de la
deuda pública, lo que facilita
nuestra financiación en el
exterior.
El ahorro de 24.500 millones
de euros con respecto a las
cuentas de 2011 ha permitido
recuperar la confianza en la
capacidad de España.
Bruselas ha confirmado este
dato y no tiene en cuenta el
impacto puntual que ocasiona
las ayudas a las entidades
financieras.
El Gobierno estudia las
fórmulas legales para hacer
pública la lista de los mayores
defraudadores como medida
disuasoria.
La legislación tributaria
establece que los datos
fiscales de las personas que
se acogen a la regularización
fiscal son de carácter
reservado.
Sin embargo, esto no impide
que estos datos se utilicen
para el cumplimiento de los
fines de inspección y para la
colaboración con los procesos
judiciales.
Esta medida, que ya se aplica
en otros países, tendría un
importante efecto preventivo
para quien no quiere arruinar
su reputación.
Se trata de un asunto delicado
que hay que estudiar con
profundidad y en el que se
respetará siempre el derecho
de tutela de los afectados.
La regularización fiscal se
aprobó como una medida
extraordinaria y limitada en el
tiempo para responder a un
déficit insostenible.
Surgió de la necesidad de
corregir un agujero del 3%
del PIB en las cuentas del
Gobierno del PSOE, que este
Gobierno afloró.
Ninguna persona que tenga
abierto un proceso en vía
administrativa o judicial puede
evitar con la regularización
las consecuencias de ese
proceso.
La regularización del Gobierno
es más transparente que las
amnistías llevadas a cabo por
el PSOE.
La Agencia Tributaria tiene
todos los datos de las
personas que se han acogido
a la regularización.
La regularización fiscal ya ha
permitido aflorar patrimonios
por valor de 40.000 millones
de euros, que equivale al 4%
del PIB nominal.
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GRUPS MUNICIPALS

REGIDORS I REGIDORES
de l’Ajuntament
EQUIP DE GOVERN
Teresa Padrós (PSC)
Alcaldessa

LA FEINA QUE NO ES VEU
Ben aviat farà dos anys des
de que la Veu del Poble va
començar a treballar dins
del consistori de Palausolità i Plegamans. Un grup
de vilatans, que amb pocs
recursos i molta empenta
han estat treballant des de la
modèstia, d’una forma clara i
resolutiva.
Les bones maneres, el diàleg
i situar al ciutadà com a
responsable de la política
local són les claus per aportar
el nostre gra de sorra al
municipi i al tan enfosquit món
de la política. Reivindicant la
feina del poble per al poble,
busquem despertar un cop
més la il·lusió de la gent per
participar de forma activa en
la seva vila.
Avui s’inicien grans projectes
educatius, com el Pla Local de
Joventut, el Pla de Formació
Permanent o el Pla Municipal
d’Educació. Projectes que
trenquen la dinàmica del
treball a 4 anys, ja que
l’educació és un procés que
va més enllà d’una legislatura.
Però el més important
d’aquest plans és la seva
inclusió, fent corresponsables
del seu èxit a tots els que hi
participen.
Aquesta és una tasca a llarg
termini, és la feina que no es
veu, però que tothom recorda.
Són les passes que inicien un
camí del qual només serem
conscients quan d’aquí uns
anys mirem enrere.
Participeu de la construcció
del nostre futur, assistiu i
digueu la vostra opinió en els
diferents espais que tenim:
consells escolars, consells
municipals, processos
de participació...Només
participant passem del
pensament a l’acció.

LA CREDIBILITAT DELS
GESTORS DE LA POLÍTICA
El secretari d’organització
d’ERC, Josep Carrapiço, ha
deixat el seu càrrec després
de saber que havia estat
citat a declarar en el marc de
l’operació Manga, (relacionada
amb el Consell Comarcal de la
Selva). Aquest polític, que ni
tan sols ha estat imputat, ha
deixat d’exercit tots els seus
càrrecs en aplicar-se el codi
ètic del partit.
Aquesta és la manera de
retornar la confiança dels
ciutadans cap els dirigents
polítics en un moment en què
els escàndols que surten a la
llum dia sí i dia també estan
malmetent la democràcia i
cada cop qüestionen més el
sistema actual, amb el perill
que surin elements clarament
lerrouxistes o també
populistes que vulguin posarse a manar.
Estem vivint moments molt
difícils, i si no s’hi posa remei,
el sistema s’esmicolarà
per si sol. Per recuperar la
confiança, que és un bé de
la democràcia, els polítics
estan obligats a ser honestos
i a fer gestos contundents
com la renúncia al càrrec,
encara que de vegades pugui
semblar injust, sobretot per
culpa de la lentitud de la
justícia, que fa que els casos
es resolguin al cap dels anys.
I més injust encara si es té
en compte que tota aquesta
allau de denúncies que surten
precisament ara que Catalunya
treballa pel seu alliberament,
són manipulacions de la
mateixa política partidista, per
desprestigiar la causa de la
Catalunya independent.

Carmen Cabeza (PSC) Portaveu
1a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Acció Social
Regidora de Serveis Socials, Salut Pública i Sanitat,
Cooperació i Consum
M. Àngels Marcuello (ICV-EUiA) Portaveu
2a Tinença d’Alcaldia, Àrea de Territori i Medi Ambient
Regidora de Territori i Planejament, Seguretat Ciutadana i
Polítiques d’Igualtat
Juan Carlos Tinoco (LVdPSiP) Portaveu
3a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Educació i Cultura
Regidor d’Educació, d’Escoles Bressol i Joventut
Joan Segrelles (PSC)
4a Tinença d’Alcaldia, Àrea d’Economia i Règim Intern
Regidor d’Economia, Règim Intern, Indústria i Ocupació
David Abascal (PSC)
5a Tinença d’Alcaldia, Àrea de Comunicació i Atenció
Ciutadana
Regidor de Comunicació, Atenció Ciutadana, Patrimoni i
Equipaments
Miquel Rovira (PSC)
Regidor d’Esports, Cultura, Comerç i Turisme
Carme Sanz (PSC)
Regidora de Gent Gran, Manteniment d’Espais Públics i
Festes
Pedro Sánchez (ICV-EUiA)
Regidor de Gestió Ambiental, Medi Natural, Serveis i
Transport i Participació Ciutadana
OPOSICIÓ
M. Mercè Pla (CiU)
Regidora
Josep M. Serraviñals (CiU)
Regidor
Jaume Oliveras (CiU) Portaveu
Regidor
Enrique Feitó (CiU)
Regidor
Carme Rubí (CiU)
Regidora
David Zambrana (PP) Portaveu
Regidor
Mercedes Rodríguez (PP)
Regidora
Miquel Truyols (ERC) Portaveu
Regidor
Si voleu contactar amb els regidors i regidores a
l’Ajuntament, podeu trucar al telèfon 93 864 80 56 o al
correu electrònic info@palauplegamans.cat
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INVERSIONS 2013

Total inversions

2012

2013

2.125.561,80 €

1.309.792,63 €

Millores a la via pública i asfaltat de carrers als barris
Projecte de nova pista esportiva coberta
Substitució del paviment de la nau nova del Pavelló Esportiu
Millores als edificis de cultura i patrimoni
Millores en l’enllumenat públic i ens els sistemes de climatització dels edificis municipals

PRÒXIMAMENT

PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
EXERCICI 2013
a entitats i associacions

