
	

	

No	a	unes	ordenances	i	a	uns	pressupostos	municipals	poc	valents	per	l’any	2017	

Sant	Vicenç	es	declara	municipi	anti	TTIP	i	anti	CETA	a	iniciativa	del	Grup	Socialista.	

	

El	Ple	ordinari	del	mes	d’octubre	 incloïa	 l’aprovació	 inicial	de	 les	ordenances	 fiscals	 i	
dels	pressupostos	municipals	per	l’any	2017.	

El	Grup	Socialista	ha	votat	en	contra	tant	de	les	ordenances	com	dels	pressupostos	per	
considerar-los	poc	 “valents	 i	 no	estar	al	 servei	de	 les	necessitats	de	 la	 ciutadania	de	
Sant	Vicenç	dels	Horts”.	

Miguel	Comino,	portaveu	socialista,	ha	explicat	els	motius	del	vot	contrari.		En	primer	
lloc	ha	argumentat	que	el	PSC	només	ha	tingut	15	dies	per	estudiar	unes	xifres	en	les	
que	 l’equip	 de	 govern	 porta	 treballant	 més	 de	 tres	 mesos.	 Tot	 i	 reconèixer	 que	 el	
govern	 municipal	 va	 animar	 els	 diferents	 grups	 polítics	 a	 enviar	 propostes	 als	
pressupostos,	els	Grup	Socialista	va	condicionar	aquesta	negociació	a	la	retirada	de	la	
coneguda	 com	 a	 ‘ordenança	 Fercable’,	 aquella	 ordenança	 pensada	 per	 perdonar	 el	
50%	de	l’impost	de	la	plusvàlua	a	les	empreses	que	venguin	el	seu	patrimoni	i	marxin	
de	Sant	Vicenç	dels	Horts.	

A	més	de	criticar	aquesta	ordenança	“vergonyosa”,	el	Grup	Socialista	també	ha	criticat	
que	no	s’hagi	treballat	en	la	 línia	de	reduir	 l’IBI	a	 les	famílies	que	més	ho	necessiten,		
pràcticament	 no	 s’hagi	 tocat	 l’impost	 a	 les	 grans	 empreses	 (IAE)	 o	 que	 no	 s’hagi	
treballat	en	la	línia	de	millorar	els	incentius	per	l’ús	de	la	Deixalleria.	El	Grup	Socialista	
també	 ha	 trobat	 a	 faltar	 valentia	 política	 per	 introduir	 noves	 taxes	 que	 ja	 estan	
funcionant	en	alguns	altres	municipis,	com	per	exemple	la	taxa	als	caixers	automàtics	
que	hi	ha	als	 carrers,	que	haurien	de	pagar	 les	entitats	 financeres,	 i	 la	 taxa	als	pisos	
buits	 per,	 com	 a	 mínim,	 cobrir	 les	 despeses	 que	 generen	 aquests	 habitatges	 en	
expedients	de	control	i	inspecció.	

En	 l’apartat	 d’ingressos	 previstos,	Miguel	 Comino	 va	 posar	 en	 dubte	 l’exposició	 feta	
per	part	de	l’equip	de	govern.	El	govern	diu	que	totes	les	taxes	i	els	impostos	queden	
congelats	 per	 l’any	 2017,	 en	 canvi	 l’Ajuntament	 preveu	 uns	 ingressos	 de	 més	 de	
250.000€	en	aquestes	partides;	“sembla	evident	que	s’incrementarà	la	pressió	fiscal	als	
ciutadans	i	ciutadanes	de	Sant	Vicenç	el	proper	any”.	

Pel	que	fa	a	les	despeses,	el	Grup	Socialista	va	criticar	especialment	els	següents	punts:	



	

• La	partida	de	sous	polítics	(regidors	i	càrrecs	de	confiança)	s’incrementa	fins	els	
365.770€,	 amb	 un	 increment	 especialment	 significatiu	 del	 50%	 per	 l’assessor	
d’alcaldia,	que	passarà	de	tenir	un	sou	de	21.000€	a	cobrar	31.500€.	

L’increment	des	de	l’arribada	d’aquest	equip	de	govern		és	de	més	de	80.000€	
(dels	 285.300€	 a	 l’inici	 de	 legislatura	 el	 juliol	 de	 20151,	 als	 365.770€	 que	
preveuen	pel	proper	any).	

• L’excessiu	pressupost	a	la	partida	de	protocol:	16.800€	

• La	poca	concreció	en	algunes	partides:	“altres”	i	“diversos”:	281.760€	

• L’excessiu	pressupost	a	la	partida	de	locomoció	per	a	càrrecs	electes:	1.000€	

• La	congelació	de	la	partida	d’ajuts	a	l’IBI:	185.000€	

• Que	 estiguin	 poc	 dotales	 les	 partides	 d’ajut	 al	 lloguer	 (40.000€),	 	 la	 d’ajut	 a	
habitatge	(45.000€)	o	la	d’ajuts	a	la	rehabilitació	d’habitatges	(60.000€).	

• La	congelació	de	la	partida	d’ajuts	als	estudis	postobligatoris	(30.000€).	

• El		mínim	increment	de	la	partida	de	promoció	econòmica	(només	54.000€)	

• La	reducció	de	les	partides	destinades	al	foment	de	l’esport,	a	les	subvencions	a	
les	 entitats	 juvenils,	 a	 l’habitatge	 social,	 a	 la	 promoció	 de	 la	 cultura	 o	 a	 la	
protecció	i	millora	del	medi	ambient,	etc.	

En	l’apartat	d’inversions,	el	portaveu	socialista	va	criticar	que	la	masia	de	Can	Coll	no	
compti	amb	cap	partida	associada	per	iniciar	la	seva	rehabilitació.		

Per	 tots	 aquests	motius,	 el	 Grup	Municipal	 Socialista	 va	 votar	 en	 contra	 tant	 de	 les	
ordenances	 fiscals	 com	 dels	 pressupostos	 municipals	 i	 va	 anunciar	 la	 presentació	
d’al·legacions.	

	

Durant	el	Ple	també	van	sortir	aprovades	tres	mocions:	

• Contra	la	instal·lació	de	plantes	d’incineració	de	residus	a	Sant	Vicenç	dels	Horts	
(a	iniciativa	del	PSC)	

																																																													
1	http://www.svh.cat/actualitat/noticies/2015-07-02-lajuntament-estalvia-54000-
euros-anuals-en-el-capitol-de-sous-de-lequip-de-govern.html	



	

• Contra	 els	 tractats	 de	 lliure	 comerç	 entre	 la	 Unió	 Europea	 i	 els	 Estats	 Units	
(TTIP)	i	entra	la	Unió	Europea	i	el	Canadà	(CETA)	(a	iniciativa	del	PSC).	

• A	favor	de	l’autonomia	municipal	i	de	rebuig	a	la	judicialització	de	les	decisions	
polítiques	 (a	 iniciativa	del	govern	municipal,	 ICV	 i	CDC,	amb	el	vot	a	 favor	del	
PSC).	

	

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

• Sobre	el	compliment	del	contracte	de	la	empresa	que	gestiona	la	zona	blava.	

• Sobre	 el	 compliment	 de	 la	 moció	 que	 obliga	 a	 que	 tant	 els	 treballadors	 i	
treballadores	 de	 l’Ajuntament	 com	 de	 les	 empreses	 contractades	 per	
l’Ajuntament	estiguin	cobrant	un	salari	mínim	de	1.000€	al	mes.	

• Sobre	 la	 multa	 anunciada	 per	 l’incompliment	 de	 la	 llei	 de	 banderes	 i	 la	
necessitat	 que	 sigui	 l’equip	 de	 govern	 i	 no	 l’Ajuntament	 qui	 assumeixi	 les	
possibles	sancions.	

• Sobre	 l’alternativa	 habitacional	 per	 a	 les	 persones	 de	 Sant	 Vicenç	 dels	 Horts	
que	ho	necessiten.	

• Sobre	els	problemes	de	transport	escolar.	

• Sobre	la	instal·lació	de	semàfors	a	la	carretera	de	Sant	Boi.	

• Sobre	les	beques	menjador	i	la	necessitat	que	l’Ajuntament	cobreixi		amb	fons	
propis	les	beques	que	la	Generalitat	de	Catalunya	deixa	sense	cobrir.	

• A	més	 de	 fer	 un	 prec	 per	 a	 que	 l’equip	 de	 govern	 reconsideri	 l’actitud	 “poc	
dialogant	 i	poc	democràtica”	que	va	tenir	durant	el	ple	del	mes	de	setembre,	
tot	intentant	saltar-se	la	part	de	control	al	govern.	

A	 més,	 el	 regidor	 socialista	 Juan	 Ramón	 Torres	 també	 va	 pronunciar	 un	 parell	 de	
preguntes	al	govern	municipal:	

• Sobre	 la	 situació	 dels	 treballadors	 i	 treballadores	 de	 l’empresa	 Moix,	
contractada	per	l’Ajuntament		

• Sobre	 l’escola	Mare	de	Déu	del	Rocío	 i	 les	possibles	alternatives	per	evitar	el	
seu	tancament.		


