
	

	

L’equip	de	govern	tira	de	majoria	absoluta	per	aprovar	un	pressupost	poc	social	i	poc	
valent	per	l’any	2017	a	Sant	Vicenç	dels	Horts	

Junts	 x	 Sant	 Vicenç	 i	 Sant	 Vicenç	 Sí	 Puede	 deixen	 sense	 gastar	 més	 de	 100.000€	
destinats	a	ajudar	a	les	famílies	del	municipi	a	pagar	l’IBI.	

	

El	 Ple	 ordinari	 del	 mes	 de	 desembre	 va	 aprovar	 definitivament	 el	 pressupost	 i	 les	
ordenances	fiscals	per	l’any	2017.	

L’equip	de	govern	municipal	 (Junts	x	SVH	+	SVH	Sí	Puede)	ha	utilitzat	de	nou	 la	seva	
majoria	absoluta	per	rebutjar	totes	les	al·legacions	presentades	i	aprovar	en	solitari	les	
xifres	del	Consistori	pel	proper	any.	

El	portaveu	socialista,	Miguel	Comino,	ha	mostrar	la	sorpresa	del	Grup	Socialista	pel	fet	
que	el	govern	municipal	no	hagi	estat	capaç	de	 trobar	ni	una	sola	 idea	positiva	a	 les	
al·legacions	presentades,	i		va	fer	un	repàs	d’algunes	de	les	propostes	fetes	pel	PSC.	

En	quant	a	les	ordenances:	

• Flexibilitzar	 els	 requisits	 per	 poder	 accedir	 als	 ajuts	 per	 pagar	 l’IBI	 (enguany	
només	s’han	gastat	71.000€	dels	185.000€	destinats	a	aquests	ajuts)	

• Descomptes	 en	 l’IBI	 als	 locals	 amb	 una	 activitat	 econòmica	 relacionada	 amb	
l’educació	o	la	cultura	

• Tarifa	 plana	 (dotze	 mensualitats)	 per	 pagar	 els	 impostos	 municipals	 per	 als	
ciutadans	i	les	ciutadanes	que	ho	demanin	

• Nova	 taxa	 a	 pagar	 per	 les	 entitats	 bancàries	 que	 tenen	 caixers	 automàtics	 al	
carrer	

• Nova	taxa	a	pagar	pels	propietaris/es	de	pisos	buits		

En	quant	al	pressupost:	

• Congelar	 el	 sou	 de	 l’assessor	 de	 l’alcaldessa	 (que	 s’incrementarà	 un	 50%	 el	
proper	any)	

• Reduir	la	despesa	de	225.000€	destinada	a	comunicació	i	propaganda	

• Eliminar	la	despesa	de	1000€	destinada	a	la	locomoció	dels	càrrecs	electes	



	

	

• Crear	plans	d’ocupació	amb	fons	propis	

• Incrementar	les	polítiques	industrials	i	de	millora	dels	polígons	industrials	

• Dotar	de	pressupost	propi	l’Acord	Social	contra	la	Crisi	

• Millores	 en	 les	 partides	 de	 foment	 de	 l’ocupació,	 habitatge,	 promoció	 de	 la	
cultura	i	protecció	i	millora	del	medi	ambient	

Totes	les	propostes	han	estat	rebutjades.	

Crida	 l’atenció	 que	 la	 única	modificació	 que	 han	 introduït	 els	 Grups	 de	 Junts	 x	 Sant	
Vicenç	i	Sant	Vicenç	Sí	Puede	al	pressupost	municipal	des	de	la	seva	aprovació	inicial	al	
mes	d’octubre,	sigui	una	partida	de	més	de	4.000€	per	pagar	la	quota	de	la	Associació	
de	Municipis	per	a	la	Independència.	

	

A	més	a	més,	el	Ple	de	desembre	va	aprovar	una	nova	sol·licitud	d’ajut	dels	fons	FEDER	
per	 invertir	al	barri	de	Sant	 Josep,	així	 com	totes	 les	mocions	presentades	 (contra	el	
bloqueig		dels	EUA	a	Cuba,	a	favor	de	treballar	per	la	gratuïtat	dels	llibres	de	text,	per	
la	derogació	de	l’LRSAL,	per	la	supressió	de	l’índex	IRPH	de	les	hipoteques).		

La	 moció	 prevista	 sobre	 l’adhesió	 de	 l’Ajuntament	 de	 Sant	 Vicenç	 dels	 Horts	 al	
manifest	“Casa	nostra,	casa	vostra”	es	va	convertir	en	una	declaració	 institucional	de	
tot	el	Consistori.	

	

En	el	torn	de	control,	el	portaveu	del	Grup	Socialista,	Miguel	Comino,	va	fer	diverses	
preguntes	i	consideracions:	

• Petició	per	a	que	l’Ajuntament	de	Sant	Vicenç	dels	Horts	faci	minuts	de	silenci	
també	quan	hi	hagi	assassinats	per	violència	masclista.	I,	a	més	a	més,	que	les	
condemnes	públiques	que	faci	l’Ajuntament	en	aquests	casos	no	es	limitin	a	les	
dones	que	són	assassinades	a	Catalunya.	

• Sobre	com	ha	portat	l’Ajuntament	tot	el	que	envolta	l’anunci	de	tancament	de	
l’escola	Mare	de	Déu	del	Rocio	a	partir	del	proper	curs.		

o Sobre	 el	 tancament:	 encara	 que	 qui	 ha	 anunciat	 el	 tancament	 sigui	 la	
Generalitat	de	Catalunya,	l’equip	de	govern	no	ha	fet	tot	el	que	havia	de	
fer	per	evitar-ho	i	va	abaixar	els	braços	ja	fa	molt	de	temps.	



	

	

o Sobre	 la	petició	d’un	ple	extraordinari	per	parlar	del	 tema:	9	regidors	 i	
regidores	 van	 demanar	 per	 escrit,	 seguint	 el	 que	marca	 el	 Reglament	
Orgànic	Municipal,	 la	 celebració	 d’un	 Ple	 on	 es	 tractés	 exclusivament	
aquest	 tema.	 L’equip	 de	 govern	 ha	 declinat	 la	 celebració	 d’aquest	 Ple	
saltant-se	el	Reglament	i	demostrant	 la	manca	de	voluntat	de	donar	la	
cara	i	donar	explicacions	públiques	davant	el	poble	sobre	el	tancament	
anunciat	de	l’escola.	

• Sobre	 les	dificultats	que	s’està	trobant	per	part	de	 l’Ajuntament	una	empresa	
de	transports	que	vol	ampliar	el	seu	negoci	al	polígon	industrial	de	Sant	Antoni.	

• Sobre	els	problemes	que	s’estan	vivint	a	la	Policia	Local	 i	que	estan	provocant	
que	un	número	important	d’efectius	estiguin	marxant	o	buscant	marxar	a	algun	
altre	Ajuntament.	

• Sobre	la	poca	sensibilitat	i	la	manca	de	valoració	per	part	de	l’Ajuntament	a	la	
comissió	organitzadora	de	la	Marató	de	TV3	a	Sant	Vicenç	dels	Horts,	cosa	que	
ha	 provocat	 que	 enguany	 no	 s’hagin	 celebrat	 la	 jornada	 solidària	 al	 nostre	
municipi.	

• Sobre	la	sol·licitud	de	participació	a	una	convocatòria	del	programa	de	Garantia	
Juvenil	que	hauria	permès	contractar	5	joves	del	municipi	amb	un	contracte	de	
pràctiques.	

	

A	 més,	 a	 més,	 el	 regidor	 socialista	 Juan	 Ramon	 Torres	 va	 preguntar	 sobre	 una	
auditoria	que	ha	encarregat	 l’Ajuntament	sobre	 la	neteja	viària,	 i	el	regidor	 Isidre	
Bautista	 va	 preguntar	 sobre	 l’execució	 de	 les	 obres	 d’urbanització	 dels	 carrers	
Fundadors,	 Bruc,	 Pio	 Baroja	 i	 Walt	 Disney,	 així	 com	 sobre	 com	 afectarà	 la	
contractació	del	servei	de	videoacta	dels	Plens	a	 la	transmissió	que	fa	 la	televisió	
local.	

		


