Hem votat en contra de l’aprovació inicial de les ORDENANCES FISCALS i
el PRESSUPOST de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per l’any 2019
És un pressupost electoralista, que dona l’esquena als barris, no aposta per resoldre els
problemes reals de la ciutadania ni apunta estratègicament en la bona direcció.

*INGRESSOS:
• Manté “l’ordenança Fercable”, que bonifica fins el 50% de l’impost de la
plusvàlua a les empreses que marxen de Sant Vicenç.
• Preveu un increment de més de 760.000€ en ingressos per la via dels
impostos i les taxes.
• Es manté congelada en 185.00€ la partida d’ajudes a pagar l’IBI i no es
flexibilitza la l’accés la possibilitat d’accedir-hi.
*DESPESES:
• No s’aposta per les polítiques d’igualtat
o Hi ha un descens de més de 12.000€ en polítiques de igualtat i
gènere l’any següent de declarar-nos “municipi feminista”
o Manca una figura transversal que incorpori la perspectiva de gènere
a totes les regidories
• No hi ha aposta per resoldre els problemes de seguretat ciutadana ni de
dignitat i neteja de l’espai públic.
• Es manté el pagament de la quota a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI)
• No hi ha interès per les polítiques de mobilitat (i molt menys per les de
mobilitat sostenible)
o Es rebaixen les bonificacions a l’impost de circulació als vehicles que
contaminen menys
o No hi ha aposta per la pacificació del trànsit a l’interior del municipi
• No hi ha aposta pel comerç local
o Manquen polítiques de dinamització
o Descens en les partides de la regidoria d’Activitats
o Manquen solucions als problemes del comerç local

• Les polítiques de joventut van a la baixa: hi ha un descens de més 80.000€
en el capítol de prestació de serveis de la regidoria de joventut.
• Es redueix la partida de subvencions a les entitats esportives: prop de
8.000€ menys que el 2018
• Insuficient partida de 30.000€ d’ajudes a la rehabilitació d’habitatges.
o No es preveu cap partida per ajudar les comunitats que han de fer
millores després de passar la IT
• No preveu la resolució definitiva del problema d’espai d’algunes entitats del
municipi
*en canvi...
• Hi ha un increment de més de 45.000€ a les despeses d’Alcaldia (un total de
110.000€ més des del 2016)
o Es destinen més de 20.000€ a partides de “protocol”
• Hi ha un increment de més de 30.000€ a els despeses de Comunicació i
propaganda, que s’enfila fins el mig milió d’euros de pressupost (un
increment de més de 72.000€ des del 2016)
o Es destinen més de 20.000€ a partides de “difusió i publicitat”.
• Hi ha un increment global de més de 256.000€ en subvencions, típica
mesura d’un pressupost electoralista.
• Hi ha un total de 172.490€ a partides poc clares com “altres” o “material
divers”
• Hi ha un pressupost de més de 700.000€ per fer encàrrecs d’estudis i
treballs tècnics
*INVERSIONS:
• No hi ha inversions previstes als barris de Sant Vicenç
• Poca inversió prevista en política d’habitatge: només 200.000€,
insignificant si es compara amb el prop d’1 milió € que preveu gastar
l’Ajuntament en la compra de la casa de Can Costa...

