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L’Ajuntament aprova un pressupost
auster i un 8% més baix que el de 2011
S’ha retallat en despesa corrent reorganitzant el personal i eliminant rèntings i lloguers
El ple de l’Ajuntament de Sant
Pol va aprovar el passat 26 de
març el pressupost per a
l’exercici 2012, que ascendeix
a 6.820.792,23 euros, un 8%
menys que el de l’any anterior.
La proposta va obtenir els vots
favorables de l’equip de govern de CiU (5), en contra de
Junts per Sant Pol (4) i les
abstencions de la resta (2
d’ICV, ERC i PP).
L’alcaldessa de Sant Pol,
Montserrat
Garrido,
va
destacar l’esforç d’estalvi que
s’ha hagut de fer a causa de la
davallada dels ingressos
municipals, i que s’ha aconseguit principalment amb l’ajustament del personal, eliminant
rèntings i lloguers i renegociant alguns serveis. El regidor
d’Hisenda, Ferran Xumetra, va
afegir que es tractava d’un
pressupost “restrictiu i auster”,
amb una important reducció
de la despesa corrent.
Davallada dels ingressos
Els ingressos que més han
baixat respecte al 2011 són
sobretot les aportacions d’altres administracions (384.419
euros menys, ja que només
està garantida la subvenció de
Diputació), i també els derivats
de l'Impost de Construccions i
Obres (ICIO), les quotes de
l’escola bressol i l’escola de
música (degut a la disminució
d’alumnes) o l’IBI d’autopistes,
que finalment desapareix (tot i
que hi ha sentència ferma per
cobrar els endarreriments que
sumen uns 600.000 euros).
Per compensar la reducció
d’ingressos,
l’Ajuntament
comptarà amb 355.000 euros
més respecte a l’any anterior
procedents de l’augment de
l’IBI, que al final serà d’un 15%
després que l’Estat decretés

un augment addicional d’un
10% a la pujada que ja havia
acordat el consistori del 5%.
Per una altra banda, s’ha
retallat considerablement en
despesa corrent, principalment en l’apartat de personal,
que baixa en 310.000 euros
per l’amortització de places de
la llar d’infants i escola de
música i per la marxa d’agents
de la policia en comissió de
serveis. També s’ha hagut de
fer un esforç des de totes les
àrees per acotar al màxim
cada partida, de manera que
totes baixen menys Serveis
Socials, ja que cada vegada hi
ha més gent necessitada.
Junts per Sant Pol va lamentar
que la disminució d’ingressos
s’hagi de compensar amb
l’augment d’impostos als santpolencs, com la forta pujada
de l’IBI. Per altra banda, va
aplaudir la mesura que les
subvencions per entitats es

donin en base a projectes concrets. El grup d’ICV va considerar massa elevades algunes
despeses, com les de càrrecs
electes, hores extres del personal o el consum elèctric.
Igualment va criticar la partida
destinada al pubillatge, mentre
no n’hi ha cap per al foment de
l’agricultura.
ERC va destacar que el govern local havia “salvat els
mobles” gràcies a la mesura
decretada per l’Estat, i va
demanar que s’intenti arribar a
pactes per evitar que s’aprovin
temes com el pressupost “per
casualitat”. El PP va fer constar que es destina molts diners a activitats festives i pocs
a la promoció del comerç
local, i va proposar buscar
altres fórmules que no resultin
tan costoses. Tots els partits
van agrair, no obstant, la
transparència en el procés
d’elaboració del pressupost.

Breus
Taller gratuït al maig de
manipulació d’aliments
L’Ajuntament organitza un
taller de manipulació d’aliments, finançat per la
Diputació de Barcelona, per
al mes de maig. Serà un
curs gratuït de 3 hores que
permet obtenir el certificat
de manipulador d’aliments
homologat pel Departament
de Sanitat de la Generalitat
de Catalunya.
El taller es farà el proper 17
de maig a la Sala Polivalent
i cal inscriure’s prèviament a
l’Àrea de Promoció Econòmica (Pl. Vila 1 - 93.760.45.47
nuria.fugasot@santpol.cat)
de dilluns a divendres de 10
a 14h) a partir del 23 d'abril
i fins al 9 de maig.
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Els ingressos obtinguts per l’augment
addicional de l’IBI es destinaran a inversions
Entre els projectes prioritaris destaca la redacció del nou POUM
Tot i que són temps d’austeritat i no es poden tirar endavant
grans projectes, l’equip de
Govern ha decidit destinar els
ingressos previstos per l’augment de l’IBI decretat per
l’Estat a la partida d’inversions. Segons el regidor
d’Hisenda, Ferran Xumetra,
això garantirà un mínim d’inversions per aquest any.
Les
ordenances
fiscals
aprovades per a l’exercici
2012 preveien un augment de
l’IBI d’un 5%, però a aquesta
pujada s’ha sumat l’augment

d’un 10% addicional fixat per
l’Estat. Això ha representat un
increment en les previsions
d’ingressos de 256.000 euros,
que es destinaran pràcticament en la seva totalitat
(250.196 ) a les inversions
més prioritàries. També es
comptarà amb 160.000 euros
procedents de la Diputació de
Barcelona, a través de la
Xarxa de Municipis i el Pla de
Xoc. Les inversions que no
estan previstes de finançar
amb aquestes dues fonts
estaran condicionades a un

Agenda d’activitats
Dissabte 14 d'abril
Hora del conte en anglès. A la tarda a la
Sala Polivalent. Cal inscripció prèvia.
Dissabte 21 d'abril
Taller de contes a càrrec de la Marta Romà.
Al matí a la Sala Polivalent. Cal inscripció
prèvia a biblioteca@santpol.cat
Sant Jordi a l'ermita. Tallers i activitats per a
nens i adults. A partir de les 10:30h. a l’Ermita
de Sant Pau.

possible endeutament si es
tanca l’any 2011 en positiu.
Inversions prioritàries
Entre les inversions previstes
per al 2012, la majoria de
reparació i manteniment,
destaca la represa dels treballs de redacció del nou
POUM o la modificació pendent de la zona industrial.
També es faran inversions en
mesures d’estalvi, com la
instal·lació de comptadors
digitals en l’enllumenat públic.

Diumenge 22 d'abril
Diada de les Volades. Dinar popular al
Polisportiu.
Dilluns 23 d'abril
Diada de Sant Jordi. Durant tot el dia,
parades de llibres i roses. A les 18h, espectacle infantil. A la Plaça de l'Estació.
Dissabte 28 i diumenge 29 d'abril
I Fira del Maresme de Formatge Artesà i
de Pastor (Vila de Sant Pol). Parades de
venda de productes, xerrades, tastets,
tallers... Tot el dia a la Plaça Anselm Clavé.
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Breus
Bonificació per ús de la
Deixalleria de la Vallalta
L’Ajuntament de Sant Pol
concedeix als usuaris (només particulars) assidus de
la deixalleria una bonificació
sobre la Taxa d’escombraries. Per això, i en espera a
que s’instal·lin unes targetes
magnètiques, caldrà demanar un justificant a l’operari.
La bonificació s’aplicarà a
l’import anual de la taxa i es
farà efectiva a l’exercici de
l’any següent, el 2013. El
percentatge de bonificació
serà d’un 5% si es fan de 6
a 10 visites l’any, i a partir
de 10 serà d’un 10%, sense
que es pugui comptabilitzar
més d’una visita al dia.
Adhesius temporada 2012
La Regidoria de Governació
recorda que els dies festius
de Setmana Santa s’aplicaran restriccions de trànsit a
la zona centre. Per això, cal
que els veïns que es vegin
afectats pel tall dels carrers
Consolat de Mar/Nou i
Doctor Furest recullin els
nous adhesius tant aviat
com els sigui possible per
tal de poder accedir al seu
domicili.

