
ERC diu NO.                                                                                      Pàgina 1 

Pressupostos de Bigues i Riells del Fai                                                Febrer 2014 

 

 

 

ERC diu NO als pressupostos de Bigues i Riells per aquest any 2014. 

El passat 23 de gener es va celebrar el ple de pressupostos per aquest any 2014. Sense 
entrar a valorar la poca o nul·la voluntat de l’equip de govern de CIU i el trànsfuga del PSC 
de voler consensuar, ni tenir en compte l’opinió de la resta de partits, volem explicar a la 
ciutadania el nostre    NONONONO a donar suport a unes partides amb les que no estem d’acord ni 
compartim els criteris.  

Total pressupost 11.347.000 €  

Distribució del pressupoDistribució del pressupoDistribució del pressupoDistribució del pressupost 2014st 2014st 2014st 2014 

INGRESSOS CORRENTSINGRESSOS CORRENTSINGRESSOS CORRENTSINGRESSOS CORRENTS ImportImportImportImport % Parcial% Parcial% Parcial% Parcial % Total% Total% Total% Total 
 
 

 
 

Cap 1 Impostos directes 5.862.300,00 62,13% 51,66% 
Cap 2 Impostos indirectes 22.000,00 0,23% 1,19% 

Cap 3 
Taxes i altres ingressos 
(sense contr. Especials) 1.357.906,00 14,39% 11,97% 

Cap 4 transferències corrents 2.168.818,04 22,98% 19,11% 
Cap 5 Ingressos patrimonials 24.975,96, 0,26% 0,22% 
Total ingressos correntTotal ingressos correntTotal ingressos correntTotal ingressos corrent 9.436.000,009.436.000,009.436.000,009.436.000,00 100,00%100,00%100,00%100,00% 83,16%83,16%83,16%83,16%   

Ingressos per capital Ingressos per capital Ingressos per capital Ingressos per capital 
(inversions)(inversions)(inversions)(inversions)                

 
 

 
 

Cap 3 
Taxes i altres ingressos 
(contr. especials) 1626.149,20 62,56% 05,52% 

Cap 6 Alineació inversions reals 0,00 0,00% 0,00% 
Cap 7 transferències capital 374.701,60 37,44,% 3,30% 

Total ingressos Total ingressos Total ingressos Total ingressos     per per per per 
capital (Inversions)capital (Inversions)capital (Inversions)capital (Inversions) 1.000.850,801.000.850,801.000.850,801.000.850,80 100,00%100,00%100,00%100,00% 8,82%8,82%8,82%8,82% 

 
 

 
 

Ingressos per Ingressos per Ingressos per Ingressos per 
operacions financeresoperacions financeresoperacions financeresoperacions financeres                

 
 

 
 

Cap 8 Actius financers 0,00 0,00% 0,00% 
Cap 9 Passius financers 910.149,20 100,00% 8,02% 

Total ingressos per Total ingressos per Total ingressos per Total ingressos per 
operacions financeresoperacions financeresoperacions financeresoperacions financeres 910.149,20910.149,20910.149,20910.149,20 100,00%100,00%100,00%100,00% 8,02%8,02%8,02%8,02% 

 
 

 
 

Total pressupost Total pressupost Total pressupost Total pressupost 
d'ingressosd'ingressosd'ingressosd'ingressos 11.347.000,0011.347.000,0011.347.000,0011.347.000,00      100,00%100,00%100,00%100,00% 

 
 

 
 

      D E S P E S E SD E S P E S E SD E S P E S E SD E S P E S E S ImportImportImportImport % Parcial% Parcial% Parcial% Parcial % Total% Total% Total% Total   

Cap 1 Personal 3.885.000,00 45,61% 34,24% 
Cap 2 Bens corrents i serveis 3.922.500,00 46,05% 34,57% 
Cap 3 Financeres 165.000,00, 1,94% 1,45% 
Cap 4 Transferències corrents 544.500,00, 6,39,% 4,80% 
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Total despesa correntTotal despesa correntTotal despesa correntTotal despesa corrent 8.517.000,008.517.000,008.517.000,008.517.000,00 100,00%100,00%100,00%100,00% 75,06%75,06%75,06%75,06%   

Cap 6 Inversions reals 1.913.000,00 99,74% 16,86% 
Cap 7 Transferències capital 5.000,00 0,26% 0,04% 
Total despesa de capitalTotal despesa de capitalTotal despesa de capitalTotal despesa de capital 1.918.000,001.918.000,001.918.000,001.918.000,00 100,00%100,00%100,00%100,00% 16,90%16,90%16,90%16,90%   

Cap 8 Actius financers 0,00 0,00% 0,00% 
Cap 9 Passius financers 912.000,00 100,00% 8,04% 

Total despesa de Total despesa de Total despesa de Total despesa de 
financersfinancersfinancersfinancers 912.000,00912.000,00912.000,00912.000,00 100,00%100,00%100,00%100,00% 8,04%8,04%8,04%8,04% 

 
 

 
 

Total pressupost de Total pressupost de Total pressupost de Total pressupost de 
despesadespesadespesadespesa 11.347.000,0011.347.000,0011.347.000,0011.347.000,00      100,00%100,00%100,00%100,00% 

 
 

 
 

 
Tenim préstecs a llarg i curt termini per valor de 5.000.000€ 

Cap 9 – Amortització deute       912.000,- -9,63 % 

Interessos anuals que paga l’ajuntament per aquest préstecs 165.000 €   

En lloc es reflexa els mes de 5.000.000€ que tenim de deute a llarg termini, un 56% de la 
capacitat de endeutament,  permesa (75%). 

L’equip de govern de CIU i el trànsfuga del PSC Sr Eusebio Casado han demanat a la 
Generalitat una subvenció PUOSC de 1.500.000€ (primera fase nou ajuntament), per 
tant, la generalitat aporta una subvenció de 300.000€ per la primera fase del projecte. 
Dins del capítol 6, està prevista una partida de 488.062,04 € (25,45%) pel projecte, 
direcció d’obra del nou ajuntament. CIU i Sr Eusebio Casado continuen dient que només 
és un trasllat de  les oficines (segons el ple del 23 de Gener del 2014).).).). 

Això incrementarà el deute del municipi, ja que el nou ajuntament val 3.500.000,00 € i de 
moment només disposem de 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00€€€€, , , , els 188.062,04188.062,04188.062,04188.062,04€€€€ restants pel projecte,  ja 
contempla l’equip de govern de CIU+Sr Eusebio Casado al pressupost 2014, sortiran de 
modificacions de crèdits o de modificacions de partides NO tant “necessàries” per l’equip 
de govern. 

Alguns encara pensen que això no incrementarà el deute a llarg termini. 

Recordem que l’ajuntament paga pel lloguer de les instal·lacions municipals uns 30.000€ 
anuals i que l’amortització d’aquesta obra en brut, serà de 117anys117anys117anys117anys. 

Aquests 30.00030.00030.00030.000€ anuals€ anuals€ anuals€ anuals que serveixen d’excusa per fer aquesta obra, no són tant 
importants en altres decisions. 

Sou Regidor Eusebio Casado (trànsfuga del PSC) (de Març 2013 fins Maig 2015), 1.0501.0501.0501.050€ x € x € x € x 
25 = 25 = 25 = 25 = 26.250€. . . .      

Inversions pel 2014: 

Empresa que gestiona el mercat setmanal any 2014, any 2014, any 2014, any 2014, 17.50017.50017.50017.500€.€.€.€. 

Escombradora per fer la neteja viaria, 185.000185.000185.000185.000€.€.€.€. 
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Contractació d’una empresa externa per fer la neteja viària, i, nosaltres hi posem 
l’escombradora??,  

RETRIBUCUIONS BÀSIQUES LAB. FIX NETEJA VIÀRIA 16.300,06   
ALTRES RETRIBUCIONS LAB. FIX. NETEJA VIÀRIA 20.331,08   
SEGURETAT SOCIAL NETEJA VIÀRIA 12.500,38   
NETEJA ESPAIS PÚBLICS (NETEJA VIÀRIA) 107.500,00   
VEHICLE NETEJA VIÀRIA 185.000,00   
 
No estem d’acord que l’ajuntament compri per 185.000€ un vehicle de neteja viària i 

desprès el posi a disposició de l’empresa externa que farà el servei,   

 

Gestió d’animals domèstics i peridomèstics, 26.000€ 

Comunity Manager xarxes socials, 23.516,35€ 

Aportació consorci TV del Vallès Oriental, 39.000,00€ 

Contractació serveis Externs, 37.000,00€ 

Aportació Mancomunitat de la Vall del Tenes, , , , 239.901,79€ 

IBI 2014  

L’equip de govern de CIU en 2012 va rebaixar el coeficient del IBI que aplica l’ajuntament 
en un 0,01% i el va deixar a 0,88% (recordem que fins el 2011 tenim aplicat el 0,89%), 
l’any 2013 l’equip de govern (ja amb el Sr Eusebio Casado) va anunciar  una rebaixa del 
0,06% i ara pel 2014 un altre 0,06% en total dins els tres pressupostos de CIU tenim una 
rebaixa aplicada acumulada del 0,13%....això dóna un coeficient de 0,76%. 

L’any 2012 el govern de l’estat espanyol va fer un decret que obliga a tots els municipis 
amb ponències de valors aprovades dins el 2004, a aplicar un increment del 0,06%....aquí 
va ser aplicat també. 

En el caso de munEn el caso de munEn el caso de munEn el caso de municipios cuyas ponencias hayan sido aprobadas entre 2002 y 2004 icipios cuyas ponencias hayan sido aprobadas entre 2002 y 2004 icipios cuyas ponencias hayan sido aprobadas entre 2002 y 2004 icipios cuyas ponencias hayan sido aprobadas entre 2002 y 2004 
el incremento se fija en el 6 por 100 (y el tipo mínimo en el 0,5 por 100) y en los el incremento se fija en el 6 por 100 (y el tipo mínimo en el 0,5 por 100) y en los el incremento se fija en el 6 por 100 (y el tipo mínimo en el 0,5 por 100) y en los el incremento se fija en el 6 por 100 (y el tipo mínimo en el 0,5 por 100) y en los 
aprobados entre 2008 y 2011 el incremento es del 4 por 100.aprobados entre 2008 y 2011 el incremento es del 4 por 100.aprobados entre 2008 y 2011 el incremento es del 4 por 100.aprobados entre 2008 y 2011 el incremento es del 4 por 100.     

Actualment un veí de Bigues i Riells paga en base a un coeficient aplicat per 
l’ajuntament del 0,775%. Aquestes rebaixes no es corresponen amb la realitat dels rebuts 
ni amb la realitat del increment dels impostos recaptats al municipi. 

2012   2013   2014 

Cap 1 Impostos directes 5.721,700,00  5.777.700,00  5.862.300,00 

Cap 2 Impostos Indirectes 50.000,00  18.000,00  22.000,00 

Quina és la realitat? el increment del 0,10% aprox. aplicat de forma anual per rebut des 
de l’any 2005.  
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L’ajuntament pot dir sense por, que entre l’any 2012 i el 2014 va rebaixar el IBI un 0,13%, 
però hauria de dir també, que en el mateix període va ser pujat per l’acord amb cadastre-
Ajuntament de CIU (ponència de valors de l’any 2005), i per decret de l’estat espanyol en 
un 0,36%. Si fem l’exercici de mirar els nostres rebuts del 2013 veurem que tenim aplicat 
un coeficient del 0,879%, el més alt del Vallès Oriental. 

Això fa que el nostre municipi tingui un superàvit important tot i no rebre gaires 
ingressos per actuacions urbanístiques com era habitual en pràcticament tots els 
ajuntaments del país, aquesta pressió fiscal que pateix la població permet que puguem 
mantenir un ritme alt de inversions al menys dins el pressupost, la realitat és  una altra. 

24 Urbanitzacions amb mancances de serveis han de ser una part important dels 
esforços per utilitzar aquest ingressos, tant de recaptació com de subvencions. 

Segons CIU+Sr Eusebio Casado, el cadastre no ofereix cap possibilitat de fer una nova 
revisió (informació del Sr Alcalde al consell veïnal del 1 de Febrer del 2014), el que 
comuniquen a l’ajuntament es que de forma lineal aplicaran una rebaixa a tot el país, 
segons ells al 2016. Paradoxalment Caldes de Montbui i Santa Eulalia de Ronçana estan 
inclosos dins la llista d’ajuntaments que van demanar aquesta revisió i van ser inclosos 
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12917 , en el cas de Caldes 
de Montbui, tot i tindre revisió mes recent (2007). Per altre banda, si dient que el 
cadastre no dona la opció de ser revisats? Per que comunica amb data 17/12/2013 

que no hi som dins la llista? 

0802350006080235000608023500060802350006----1111----2013201320132013----001722001722001722001722----1111    
17/12/2013 14:12:13 01 0802350006_08 17/12/2013 14:12:13 01 0802350006_08 17/12/2013 14:12:13 01 0802350006_08 17/12/2013 14:12:13 01 0802350006_08 ----    Hisenda BIR0041 *Ministeri d'Hisendai Administracions PúbliquesHisenda BIR0041 *Ministeri d'Hisendai Administracions PúbliquesHisenda BIR0041 *Ministeri d'Hisendai Administracions PúbliquesHisenda BIR0041 *Ministeri d'Hisendai Administracions Públiques    
Comunicant que Bigues i Riells, no ha estat inclòs en la relació de municipis als quals s'aplicaran els coComunicant que Bigues i Riells, no ha estat inclòs en la relació de municipis als quals s'aplicaran els coComunicant que Bigues i Riells, no ha estat inclòs en la relació de municipis als quals s'aplicaran els coComunicant que Bigues i Riells, no ha estat inclòs en la relació de municipis als quals s'aplicaran els coeficients eficients eficients eficients 
d'actualització de valors cadastrals que aprovi la Llei de Pressupostos Generals de l' Estat per 2014.d'actualització de valors cadastrals que aprovi la Llei de Pressupostos Generals de l' Estat per 2014.d'actualització de valors cadastrals que aprovi la Llei de Pressupostos Generals de l' Estat per 2014.d'actualització de valors cadastrals que aprovi la Llei de Pressupostos Generals de l' Estat per 2014.    
    
    

Benestar Social 

D’un pressupost de 11.347.000 €,     l’equip de CIU+Sr Eusebio Casado destinen 
541.688,53 € a serveis socials segons l’últim ple de pressupostos.      

LOTS NADAL 5.950,00   
BASIQUES FUNCIONARIS AS S.SOCIALS 8.481,33   
BASIQUES FUNCIONARIS C2 S SOCIALS 8.378,58   
BASIQUES FUNCIONARIS AP SERVESI COCIALS 7.678,58   
TRIENNIS FUNCIONARIS S SOCIALS 2.132,52   
COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS SERVEIS SOC 12.916,17   
COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS S. SOCI 16.205,58   
ALTRES COMPL. FUNCIONARIS S SOCIALS 6.620,04   
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LAS. FIC SERVEIS SOC 50.932,04   
ALTRES RETRIBUCIONS LAB. FIX. SERV. SOC. 49.043,12   
RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS SERV. SOC 14.900,14   
SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS 60.499,57   
ACTIVITATS DE LA DONA 2.700,00   
BEQUES PROGRAMES LLEURE 6.600,00   
ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS BIGUES I RIELLS 3.000,00   
COMPLEMENT SEGURETAT SOCIAL BAIXES IT 100.000,00   
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MANTENIMENT VEHICLES AGENT CIVIC 2.100,00   
CARBURAT VEHICLE AGENT CIVIC 4.500,00   
BANC ALIMENTS 6.000,00   
SERVEI TELEASSISTÈNCIA 12.000,00   
HOMENATGE VELLESA 9.000,00   
ALTRES DESPESES SERVEIS SOCIALS 22.000,00   
APORTACIONS COOPERACIÓ TERCER MÓN. 1.277,75   
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LAB. FIX JOVENTUT 21.339,22   
ALTRES RETRIBUCIONS LAB. FIX JOVENTUT 19.926,43   
RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS JOVENTUT 21.146,24   
SEGURETAT SOCIAL JOVENTUT 21.298,06   
MATERIAL FUNGIBLE L@ COVA I PIJ 250,00   
DIFUSIÓ ACTIVITATS JOVENTUT 400,00   
CURSOS I TALLERS JUVENILS 3.500,00   
ACTES I ESDEVENIMENTS JUVENILS 5.800,00   
SALÓ DE LA INFÀNCIS I JOVENTUT 5.000,00   
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS JOVENTUT 6.000,00   
ASSES. I ORIENTACIÓLABORAL JOVES 2.000,00   
SUPORT ENTITAATS JUVENILS 4.273,16   
MOBILIARI I EQUIP. ESPAI JOVE 600,00   
PISTA PUNT JOVE 2.500,00   
CASAL AVIS EL BON CALIU 1.500,00   
SEGURETAT SOCIAL COL·LABORACIÓ SOCIAL 540,00   
COL·LABORACIÓ SOCIAL 9.000,00   
MATERIAL PLANS OCUPACIÓ 2.000,00   

541.688,53541.688,53541.688,53541.688,53 
 
 

 
 
Si mirem partida per partida veurem com realment l’import destinat a les persones és 
molt inferior dels 541.688,53€  i anunciats com un gran esforç per l’ajuntament. 

Atenció a les persones, plans d’ajudes i Col·laboracions  84.650,91€ 

Partides imputades dins l’àrea que no van directament a la població  457.037,62€ 

Amb el valor d’una escombradora es podria fer 3 vegades més del que fa l’actual 
ajuntament i, a més a més podríem donar feina a persones en atur del municipi. 

Davant de la insistència de les preguntes del nostre regidor Joan Galiano, l’Alcalde es va 

veure obligat a dir el que “no fan” els seus regidors…..deixant palès de manera evident 

que no feien res….. ni tan sols funcions de “control”, com per exemple del manteniment 

de dipòsits de Sorea per l’aigua de boca. 

 

Bigues i Riells del Fai, 7  de febrer de 2014. 


