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El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, a la vista de 
l’aprovació inicial del pressupost i de les ordenances fiscals per l’any 2017 en el Ple 
municipal celebrat el passat dia 19 d’octubre de 2017, formula les següents 
 
 

AL·LEGACIONS  
 
 
Cal esmentar que aquestes al·legacions es formulen en base a la informació 
facilitada per l’equip de govern municipal. Entenem que aquesta informació compleix 
els principis de responsabilitat i qualitat en la veracitat i autenticitat en les 
informacions. 
 
 
Cal esmentar també que en el Ple de l’Ajuntament del dia 19 d’octubre de 2017 el 
Grup Municipal Socialista va votar en contra tant del pressupost com de les 
ordenances municipals perquè entenem que els dos projectes són millorables 
i no afronten com ens agradaria els principals problemes que continua tenint 
Sant Vicenç dels Horts: l’atur i l’increment de les desigualtats socials. 
 
 
Cal esmentar, per últim, unes consideracions prèvies que ja vam explicar durant el 
Ple en què es van aprovar inicialment aquestes xifres municipals per l’any 2018:  
 

• La nostra felicitació als treballadors i treballadores de l’Ajuntament per la 
feina feta. Tècnicament es tracten d’un pressupost i unes ordenances 
impecables. 

• Agraïm poder haver parlat de les ordenances fiscals amb unes setmanes de 
marge. El Grup Socialista va presentar un document amb algunes de les 
nostres peticions, però malauradament aquestes no van ser ateses per 
l’equip de govern municipal. 
Pel que fa al projecte de pressupost no va existir cap diàleg previ. Se’ns va 
entregar la documentació amb poc temps per estudiar-la i treballar-la abans 
del Ple, amb només dues setmanes de marge per valorar i analitzar un 
document que l’equip de govern portava molts mesos treballant. 

• Denunciem que no només no hi ha hagut ni diàleg ni participació amb els 
diferents grups municipals de l’oposició, sinó que tampoc hi ha hagut cap 
procés de participació ciutadana en l’elaboració d’aquests documents.  
 

 
 
INGRESSOS (ordenances) 
 
Si parlem dels ingressos previstos per l’Ajuntament de cara al 2017, crida  l’atenció 
que, tot i que l’equip de govern ha anunciat públicament que tant les taxes com els 
impostos queden congelats, la previsió total d’ingressos per impostos directes i per 
taxes són més alts que l’any passat.  
Així, la previsió d’ingressos per impostos directes sobre el capital s’incrementa en 
544.920€ (passa de 14.549.950€ a 15.094.870€), la previsió d’ingressos per taxes i 
altres impostos, i sense tenir en compte els ingressos per contribucions especials, 
s’incrementen en 193.030€.  
Per tant, entre els diferents conceptes, l’Ajuntament té previst ingressar 737.950€ 
més que l’any 2017 en impostos i taxes. 
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Respecte a l’IBI, tot i la congelació del tipus general al 0,431, pensem que cal ajudar 
les famílies davant la situació de greu crisi econòmica que pateixen molts ciutadans i 
ciutadanes a Sant Vicenç dels Horts, l’equip de govern hauria d’incrementar la 
partida d’ajudes a aquest concepte. Només hi ha 185.000€ disponibles, congelats 
des de fa cinc anys i molt lluny del 800.000€ que va arribar a haver-hi en el seu 
moment. A més, les bases fa que sigui molt difícil accedir a aquesta subvenció per a 
molta gent. 
 

• Demanem a l’equip de govern que ampliï aquesta partida i flexibilitzi els 
requisits per poder accedir a aquests ajuts, ja que és del tot 
injustificable que no es puguin destinar la totalitat dels diners d'aquesta 
partida pressupostària al seu fi.  

 
• Demanem excempció de l’IBI pels propietaris i propietàries que posin 

un pis a la bossa d’habitatge municipal. 
Aquesta excempció pot servir per animar a molts propietaris i propietàries de 
pisos buits a posar-los a la bossa d’habitatge municipal, ajudant a ampliar el 
mercat de lloguer a un preu raonable i buscar alternatives d’economia social 
a una economia d’habitatge basada en el mercat, la compra i la hipoteca. 

 
• Ens agradaria que l’Ajuntament treballés en la línia de sancionar els 

propietaris i propietàries que tenen pisos i cases buides, amb la idea que 
l’habitatge ha de complir una funció social. Sabem de la dificultat legal per 
aconseguir-ho, però, mentres tant, proposem una altra fórmula que pot servir 
per pressionar aquests propietaris i propietàries a posar en el mercat de 
lloguer els seus habitatges: demanem que s’incorpori una nova taxa que 
haurien de pagar els propietaris i propietàries dels pisos buits per a, 
com a mínim, cobrir les despeses d’expedició de documents 
administratiu i hores de feina dedicades en les actuacions d’inspecció i 
control sobre aquests habitatges buits o permanentment desocupats. 

 
 

• Per tal de fomentar i dinamitzar l’economia a Sant Vicenç i a l’hora 
fomentar la cultura, també demanem que s’apliqui un “IBI cultural i 
educatiu” reduït: que es subvencioni amb el 50% l’IBI als edificis o 
locals on es realitzi una activitat relacionada amb l’educació i/o la 
cultura. 
Si no es pot aplicar directament aquesta rebaixa sobre l’impost de l’IBI que es 
faci de manera indirecta a través d’altres impostos o taxes que cobri 
l’Ajuntament a aquests edificis o locals (recollida selectiva, per exemple). 
Pensem que aquest pot ser un bon exemple de com, a través de l’incentiu 
municipal, podem generar economia (i amb un valor afegit) a Sant Vicenç 
dels Horts. 

 
• De la mateixa manera, per incentivar l’emprenedoria, demanem  que 

s’apliqui el mateix 50% de reducció en l’impost de l’IBI als locals 
destinats a vivier d’empreses, a despatxos per a emprenedors i 
emprenedores i petites empreses en modalitat de coworking, així com 
els locals destinats a accions socials. 
Pensem que pot ser un bon incentiu per dinamitzar els locals, crear ocupació 
i dinamitzar l’economia de Sant Vicenç dels Horts. 
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• Demanem que s’inclogui la possibilitat de fraccionar tots els impostos  

municipals  en dotze mensualitats, a petició dels interessats i les 
interessades.  
Una mena de tarifa plana per pagar els impostos que depenen de 
l’Ajuntament. 

 
• Demanem que es busqui la fórmula per a que les entitats socials i 

culturals que tinguin locals en propietat quedin exemptes de pagar l’IBI. 
 
 

Trobem a faltar més incentius per l’ús de la deixalleria. Cal un esforç per a 
que aquest servei sigui atractiu.  

• Demanem un increment dels incentius per l’ús de la deixalleria, que 
podria tenir un important efecte tant en la millora mediambiental, com 
amb l’objectiu de tenir un poble més net i endreçat. 

 
 

• Demanem a l’equip de govern que fomenti els ingressos per la publicitat 
al bus urbà, a la revista municipal i a Ràdio Sant Vicenç.  
Caldrà informar adequadament per tal que aquests incentius siguin coneguts 
pels possibles anunciants. 

 
 

• Demanem la retirada de l’article 6, apartat 2 de l’ordenança fiscal 
número 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, concretament, on diu “l’Ajuntament 
bonificarà un 50% de la quota íntegra de l’impost a favor dels immobles en 
els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, 
culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiqui 
l’esmentada declaració. La declaració d’especial interès o utilitat pública 
correspondrà al Ple de la Corporació”. 
Considerem que la modificació d’aquesta ordenança que va introduir govern 
municipal no té cap sentit ni justificació. Es va introduir adhoc pensant en un 
cas concret i no creiem que aquest sigui el camí per fomentar l’ocupació: si 
l’Ajuntament vol fomentar l’ocupació empresarial bonificant impostos, el 
normal seria bonificar a l’empresa que s’instal·la a Sant Vicenç (i condicionar 
d’alguna manera aquesta bonificació), però no té sentit que se li perdoni (a 
fons perdut) un impost a l’empresa que marxa del municipi.  
Considerem que és una acció que va en contra de tota lògica de 
captació empresarial, per la qual cosa insistim en demanar la retirada de 
l’article 6, apartat 2 d’aquesta l’ordenança. 

 
 

• Reclamem preus socials als serveis funeraris. Les persones que no tenen 
assegurança contractada i han d’assumir  el preu d’aquest servei l’han 
d’assumir al 100% (llevat que sigui considerat com a cas de beneficència). 
Demanem la implantació de la tarifació social dels serveis funeraris, 
segons la renda, per a les persones que no tinguin contractada una 
assegurança. 
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DESPESES (pressupost) 
 
 
Si ens endinsem en les despeses que planteja aquest pressupost, veiem 
contradiccions entres les prioritats que verbalitza el govern municipal i allò que 
certament diuen les dades. 
 
Per començar, l’atur continua sent un dels principals problemes que pateixen els 
vicentins i les vicentines, en canvi de l’increment de les partides de la regidoria de 
Promoció Econòmica només 68.100€ van destinats a la prestació de serveis a la 
ciutadania. 
Demanem un increment significatiu en aquesta partida. 
 
Per una altra banda, s’han rescatat 379.200€ del romanent de tresoreria del 2016 
per a Plans d’Ocupació de recursos propis. Considerem que és una quantitat 
insuficient i demanem una aportació extra a aquesta partida fins arribar a la xifra 
dels 500.000€ per a PLOCS amb fons propis. 
 
Exigim l’equip de govern que atengui l’atur femení (molt més elevat que el 
masculí), l’elevadíssim atur juvenil  i l’atur  de persones de més de 45 anys i de 
llarga durada. 
I igualment, exigim l’increment de la partida destinada a la formació de les 
persones aturades.  
 
Aquest és un tema massa important i pensem que si l’Ajuntament ha de fer un esforç 
econòmic ha de ser precisament en aquesta àrea. 
 
 
No entenem el mínim increment destinat al programa de desenvolupament 
empresarial, només de 15.250€ (un total de 60.750€). Aquesta hauria de ser una 
prioritat del govern municipal. Demanem incrementar substancialment aquesta 
partida. 
 
 
També demanem –tal i com venim fent des que es va signar - que l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts, doti d’un pressupost específic l’Acord Social Contra 
la Crisi. De res serveix arribar a un acord social, proposar objectius i accions si no 
se li dota d’una partida econòmica. 
 
 
Denunciem la consolidació del desmesurat increment que s’ha produït en els darrers 
anys al centre gestor d’Imatge i Comunicació. Aquest any la partida s’apropa ja als 
470.000€ (amb un increment acumulat des del 2015 de més de 154.000€). 
En aquest sentit, igualment denunciem les partides anomenades “difusió” fora de la 
partida d’Imatge i Comunicació, que sumen prop de 20.000€ més. 
Així, les polítiques de comunicació de l’Ajuntament s’apropen al mig milió d’euros. 
Exigim una rebaixa considerable en la partida d’Imatge i Comunicació. 
 
 
Denunciem les partides amb enunciats poc concrets com “altres” i  “divers” amb més 
de 360.000€ (el pressupost per l’any 2017 era de 281.000€) amb una destinació molt 
poc precisa. 
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Denunciem els prop de 1.000€ que hi ha a la partida de “locomoció” destinada 
a càrrecs electes. La veiem innecessària, sobretot tenint en compte que, ara ja sí, 
tant l’alcaldessa com els regidors i regidores del govern municipal tenen dedicació i  
sempre han dit que no cobren ni pàrquings ni quilometratges.  
 
Demanem que desaparegui del pressupost municipal la partida destinada a 
pagar la quota de l’Associació de Municipis per a la Independència. 
 
Totes aquestes partides que denunciem, pensem que haurien de ser 
reconsiderades pel govern municipal i haurien d’anar destinades a ajudes 
socials i a foment de l’ocupació.  
 
 
No entenem que no hi hagi personal destinat a treballar les polítiques 
d’immigració. Demanem que es doti econòmicament aquest lloc de treball i es 
faci el procés de selecció pertinent per cobrir-lo. 
 
 
Denunciem unes partides absolutament insuficients en l’àmbit del ‘benestar 
comunitari’, amb un descens global de 9.000€ (3.719.000€), i amb alguns descensos 
força significatius. Concretament: 

• el descens de 17.000€ en la partida destinada al Clavegueram 
• el descens de 30.000€ en la partida destinada a la recollida de residus 
• el mínim increment de 10.000€ en la partida destinada a la neteja viària 
• el descens de 39.000€ en la partida destinada a l’enllumenament públic. 

 
Denunciem la rebaixa de 5.000€ en el programa de ‘protecció i millora del medi 
ambient’ (75.000€) 
 
Denunciem la mínima aposta per les polítiques d’habitatge que fa l’Ajuntament: 
145.000€ (40.000€ en ajuts al lloguer, 45.000€ en ajuts a l’habitatge i 60.000€ en 
ajuts a la rehabilitació d’habitatges).  
 
Exigim un increment significatiu per a totes aquestes partides. 
 
 
Valorem positivament l’esforç per destinar el 0,59% del pressupost municipal a 
les polítiques de solidaritat i cooperació, però demanem que es complementi 
aquest esforç fins arribar al 0,7%. 
 
 
També hem trobat a faltar, i exigim que s’incorpori al projecte de pressupost, les 
partides econòmiques necessàries per tirar endavant els següents projectes: 
 

• catàleg d’edificis amb valor històric i patrimonial a Sant Vicenç dels 
Horts. És urgent fer-lo i dotar-lo econòmicament per protegir, per sempre 
més, aquests edificis de gran vàlua per al nostre municipi 

• pressupostos participatius 
• Instal·lació d’elements urbans intel·ligents i autoregulables (smartcities) 
• Instal·lació de bicibox a zones estratègiques 
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• llibres de text gratuïts per a totes les escoles de Sant Vicenç en el projecte 
de ‘reutilització de llibres’  

• adquisició de vehicles elèctrics per part de l’Ajuntament en el moment de 
renovació o ampliació de la flota actualment existent  

• contractació en pràctiques de joves que acaben un grau universitari o un 
cicle superior 
 

 
 
INVERSIONS 
 

• En l’apartat d’inversions volem destacar la manca d’inversió prevista als 
diferents barris de Sant Vicenç dels Horts. Denunciem que aquestes 
intervencions als barris no estigui contemplada al Pressupost 
municipal, demanem conèixer els plans i les prioritats del govern 
municipal en quant a inversió urbanística als barris i demanem la 
creació d’una partida per aquests efectes. 
 

• Un cop rebutjada la petició dels fons FEDER que l’Ajuntament havia demanat 
associat al barri de Sant Josep, ens refermem en exigir l’equip de govern 
que mantingui el compromís d’inversió al barri. 

 
• Igualment, demanem una partida que garanteixi un mínim de 

manteniment a l’edifici municipal de la Masia de Can Coll. Està en un 
estat físic molt deteriorat i corre el risc de caure.  
 

• De la mateixa manera, urgim l’Ajuntament a fer les inversions 
necessàries als edificis municipals. Especialment a La Foneria, on les 
condicions laborals dels treballadors i treballadores són molt 
millorables (espai d’office, ampliació d’arxius, reformes als lavabos...) 

 
• Millorar la quantitat destinada al conveni amb l’Ateneu (arribar fins els 

100.000€) i aproximar-la a la que reben tant La Vicentina com el Centre 
Catòlic. 

 
• Mantenir l’espai públic en condicions optimes és fonamental. La dignitat d’allò 

comú hauria de ser una prioritat de les polítiques públiques. En aquest sentit 
considerem del tot insuficient les partides destinades tant a la reposició i 
instal·lació de bancs, papereres etc. (54.000€) i de millora de parcs i jocs 
infantils (36.000€). Demanem un increment substancial en aquestes 
partides d’inversions. 

 
• Demanem que es doti econòmicament una partida destinada a fer la 

inversió necessària per fer que, en el mig termini, Sant Vicenç dels 
Horts sigui un municipi 100% adaptat i sense barreres arquitectòniques. 

 
*** 

 
Sol·licitem que l’equip de govern municipal atengui les nostres al·legacions als 
pressupostos i a les ordenances fiscals per l’exercici 2018 i les incorpori abans de la 
seva aprovació definitiva. 
 
Sant Vicenç dels Horts, 22 de novembre de 2017  


