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Ple extraordinari del 14 de desembre
1 .- Aprovació inicial del Pressupost 
municipal 2018. 
El Ple va aprovar inicialment el Pres-
supost general municipal per a l’exer-
cici 2018 amb superàvit inicial, essent 
l’import de les despeses de 16.914.300 
euros, 16.732.500 euros de l’entitat i 
181.800 euros de l’Empresa municipal, 
i els ingressos de 16.945.500 euros, 
16.732.500 euros de l’entitat i 213.000 
euros de l’empresa municipal. Tam-
bé va aprovar la plantilla de personal 
i les bases d’execució del Pressupost 
general. 
El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez, va 
explicar el Pressupost, tant d’ingres-
sos com de despeses, per capítols: 

EN RELACIÓ ALS INGRESSOS:
- Capítol I (Impostos directes): 
7.355.700€
Es pressuposta en funció del padró de 
l’exercici 2017.  Hi ha una petita dismi-
nució respecte a l’any 2017 que prové 
bàsicament del fet que l’any 2018 no 
s’ingressaran imports en concepte de 
regularització cadastral. Aquesta dis-
minució només és del 0,09%. 
- Capítol II (Impostos indirectes): 
500.000€
En l’impost de construccions, ICIO, 
hi ha una disminució d’un 30,6%, ja 
que l’any 2017 es van contemplar les 
grans actuacion de Leroy Merlín i Es-
clat, i aquest any 2018 no es preveu 
cap gran actuació.  
- Capítol III (Preus públics, taxes, quo-
tes urbanístiques i contribucions es-
pecials): 2.779.400€
Hi ha una disminució del 26,1%, que 
respon principalment a la disminució 
de l’import per llicències urbanísti-
ques, ja que no es preveuen actuaci-
ons extraordinàries com les de Leroy 
Merlín o l’Esclat. Per altra banda, l’any 
passat es preveia la urbanització de 
Can Franquesa, que ja s’està execu-
tant, i no hi ha previsió de quotes per 
les urbanitzacions dels carrers Alacant 
i Castelló.
- Capítol IV  (Subvencions i transferèn-
cies corrents): 3.955.000€
Augmenta lleument per l’augment de 
les subvencions concedides per la Di-
putació de Barcelona.
- Capítol V (Ingressos patrimonials): 
201.000€
Es manté igual que l’any 2017.
- Capítols VII  (Subvencions i transfe-
rències de capital): 561.400€
Es preveu un augment del 73,3% en 

pressupostar dos ingressos de la Di-
putació de Barcelona, un de 250.000€ 
per Can Malé (ja s’havia pressupos-
tat l’any passat, però en no execu-
tar-ho, s’ha canviat d’anualitat) i un 
de 235.000€, inicialment previst per 
a manteniment, que s’ha considerat 
convenient modificar el destí. I es pre-
veu un ingrés de 76.000€ del Consorci 
Besòs Tordera per al camí fluvial.
- Capítol IX (Passius financers):
1.380.000€
Està previst un nou préstec per import 
de 1.380.000 euros, però en funció del 
desenvolupament del pressupost po-
dria no ser necessària la contractació 
per l’import total. 
EN RELACIÓ A LES DESPESES: 
- Capítol I (Despeses de personal): 
7.086.000€
Es produeix una disminució del 0,8%, 
que es deu a petits ajustos. No es 
preveuen ni augments de personal ni 
retributius.
- Capítol II (Despeses en béns i serveis 
corrents): 5.254.200€
Aquest capítol augmenta en 215.800€, 
bàsicament per un augment de la par-
tida de transport urbà, que contem-
pla una nova línia. També augmenta 
l’import d’activitats educatives per 
la incorporació de nous projectes, 
així com la de manteniment d’espais 
verds, amb la qual es pretén millorar 
l’aspecte dels carrers del municipi.
_ Capítol III (Despeses financeres) i 
Capítol IX (Passius financers): 97.400€
Han augmentat les despeses bancà-
ries i es fa un ajust de 12.000€ per tal 
d’assegurar-ne el pagament.
_ Capítol IV (Subvencions i transferèn-
cies corrents): 640.500€
Pràcticament es manté, llevat de pe-
tits ajustos. 
_ Capítol VI (Inversions reals): 
2.214.400€
Les inversions es redueixen consi-
derablement, un 49,2%, ja que hi ha 
moltes inversions ja iniciades el 2017 
i que s’executaran el 2018. S’ha de 
tenir en compte la regla de despesa, 
que limita el nivell de despeses que 
es poden realitzar. No obstant, si que 
es poden realitzar inversions finance-
rament sostenibles. Aquestes no es 
poden preveure com a pressupost 
inicial, però sí a través de modificaci-

ons pressupostàries mitjançant incor-
poració de romanent, que es preveu 
derivi de la liquidació del pressupost 
de 2017, com pot ser el canvi de llumi-
nàries de vapor de sodi per leds.
- Capítol VII (Transferències de capi-
tal): 60.000€
Augmenta en 40.000€ pel compliment 
del Conveni amb l’Aliança.
- Capítol IX (Passius financers): 
1.380.000€
Es manté la partida d’amortització. 
L’import pressupostat és superior a 
l’amortització obligatòria, ja que es 
preveu amortitzar préstecs de manera 
avançada.
El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez, 
també va parlar de les ratios d’endeu-
tament:
- Deute bancari viu previst 01/01/2018: 
4.775.610,08€
- Nou préstecs previstos 2018, si és 
necessari: 1.380.000€. Es tracta de la 
mateixa quantia en préstec que la que 
es preveu amortitzar durant el 2018.
- Ràtio deute viu 31/12/2018: 39,42%
El regidor d’Hisenda també va  expo-
sar els pressupostos per regidories.
Jordi Juárez va destacar l’aposta per 
la formació de joves en matèria pro-
fessional i per l’escola d’adults. Tam-
bé per la 4a línia de bus, i la neteja 
viària i d’espais verds. A més, va as-
senyalar que l’assumpció directa de 
serveis està donant bons resultats i ha 
fet baixar l’endeutament.  
En relació a les inversions, que suma 
1.200.000€, el regidor d’Hisenda va dir 
que si bé baixa en un 50%, en realitat 
no serà així, perquè s’han d’incorporar 
inversions ja iniciades el 2017: xarxa 

d’aigua, reasfaltage, compra d’es-
combradora, Casal de la Gent Gran 
de Palaudàries. També va explicar que 
estem limitats per la regla de despesa 
i que quan s’hagi fet la liquidació del 
2017 es podrà incorporar el romanent. 
El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez, va 
dir que es tractava d’un pressupost de 
continuïtat basat en la coherència i en 
l’equilibri entre ingressos i despeses 
per no fer augmentar el deute. 
ERC va qualificar el pressupost del 
2018 de molt ensupit, continuïsta i 
poc engrescador, bàsicament sense 
inversions. En relació als ingressos, 
va puntualitzar que ha baixat l’IBI i les 
plusvàlues. En relació a les despeses, 
va demanar més informació sobre la 
nova línia de bus urbà i sobre quines 
són les inversions que es preveien fer. 
També va posar en dubte que surti 
més rendible la compra de vehicles 
que el rending, fent referència sobre-
tot als vehicles de la Policia. 
El regidor d’Hisenda, Jordi Juárez, 
va anomenar les inversions més im-
portants, amb les quals s’arriba a 
2.214.000€: camí fluvial, reasfaltges, 
clavegueram, clavegueram de Can 
Malé, xarxa d’aigua, enllumenat, man-
teniment d’instal·lacions, trasllat de 
l’Ajuntament a Can Malé, vehicles..., 
més inversions que encara no s’han 
fet com el Casal de la Gent Gran i la 
xarxa d’aigua. En relació als ingres-
sos, va dir que no hi havia previsió de 
llicències d’obres. I, sobre el rending 
i la compra de vehicles, va comentar 
que ja hi havia un estudi tècnic que 
deia que surt més barat comprar. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va afegir que 

moltes de les inversions són plurianu-
als i que, si bé la partida sembla pe-
tita, s’han d’afegir inversions de l’any 
passat i també inversions sostenibles, 
que s’afegiran un cop s’hagi liquidat el 
pressupost del 2017, com el canvi de 
lluminàries de vapor de sodi per leds. 
Amb la qual cosa, en acabar l’any, va 
dir, potser la xifra d’inversions haurà 
estat més elevada que el 2017.
ERC va preguntar si hi havia destí per 
a la quantitat destinada a Altres inver-
sions. 
La regidora d’Obres i Urbanisme, 
Lourdes Estéfano, va contestar que 
era per a imprevistos.  
El regidor de CiU, Manel Busquets, 
va explicar l’augment de la partida de 
mobilitat: hi ha hagut canvis de ruta, 
la qual cosa implica més quilòmetres, 
més consum i més cost; s’ha de com-
prar una nova flota d’autobusos (s’es-
tà fent la prova amb hibrids); i s’ha de 
tenir en compte el manteniment i la 
quota de l’AMTU. Busquets també va 
explicar que hi haurà una nova línia, 
per anar al polígon de Can Montcau, 
però que serà bona part subvencio-
nada.
EUiA va explicar l’agment de la partida 
de Medi Ambient per la millora de la 
neteja viària i d’espais verds, amb la 
compra de dues màquines i amb un 
equip de jardiners. També va anome-
nar Can Malé com un canvi important.

PSC: A FAVOR
ICV-EUiA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: ABSTENCIÓ


