
UNA FOTOGRAFIA DE DADES I UN OBJECTIU: 

 

La frase amb la que vam finalitzar la presentació al ple del pressupost de 2018, va ser: “es 

tracta d’un pressupost de contenció, que ve provocada per la disminució d’ingressos fruit de la 

política de reducció d’impostos del govern municipal, però que permet mantenir l’activitat i el 

nivell de inversions al municipi” 

Aquest pressupost, reflexa en bona manera el plantejament de feina d’aquest equip de 

govern.  

1er objectiu: Reduir la pressió fiscal. 

 

 

La previsió de cobrament, segons les dades de Padró, presenta una disminució continuada, 

amb un acumulat de aproximadament un milió d’euros i conseqüentment a aquesta reducció 

d’ingressos es redueix la pressió fiscal. 

Amb aquestes xifres treballàvem, tot i que hem arribat un exercici abans del previst, i hem de 

ser conscients de que és el límit que ens ha de permetre treballar amb qualitat, oferint els 

serveis que necessita el nostre municipi. 

Com hem aplicat aquestes rebaixes d’impostos? 

-  Al 2016 cadastre notifica una rebaixa del valor cadastral que l’Ajuntament aplica 

sense modificar el coeficient municipal, permeten així que repercuteixi totalment 

al rebut que paguen els veïns. Molts ajuntaments han modificat el coeficient (la llei 

ho permet) i o bé han deixat l’impost igual, mantenint el nivell d’ingressos 

municipals. Un altre opció ha estat repartir aquest diferencial una part per ingrés 

municipal i un altre de rebaixa de l’impost. 

- Al 2017, a més es canvia l’impost aplicat a algunes finques que havien passat de 

ser rústiques a urbanitzables, però on no s’havia arribat a construir. Aquestes 

finques han tornat a ser Rústiques amb la conseqüent rebaixa i ho seran mentre no 

tinguin un planejament urbanístic. 
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- Al 2018, es retornarà als veïns de Castell de Montbui,  Can Traver i part de La Font 

de l’Alzinella, l’import corresponent a els impostos indegudament cobrats els anys 

2014, 2015 i 2016 per la no aplicació del coeficient corrector que els hi 

corresponia.  

L’ajuntament treballa per recuperar l’anualitat 2013 que cadastre ens nega per 

que l’acord de ple de 2012 els hi va ser comunicat  dintre del 2013 motiu que 

presenten com justificació per no fer-se responsable també d’aquest exercici. Tot i 

amb això l’Ajuntament,  fidel al seu compromís,  treballa per recuperar aquesta 

anualitat per retornar-la  als veïns. 

 

2on Objectiu: Racionalitzar les despeses. 

Per una banda en aquests tres anys hem reforçat les partides de despesa social incrementant 

les partides de Serveis Socials, Habitatge Digne i Ensenyament. 

Aquest exercici, que hem definit com de contenció amb una rebaixa en general d’un 30% sobre 

bona part de les partides, el capítol 4 on es doten les partides destinades a Beques i a 

Subvencions a Associacions, no ha disminuït sinó que ha crescut. És important destacar que en 

aquest capítol s’inclou un increment de partida per la posada en marxa d’una Escola per 

persones Adultes des de la Mancomunitat de la Vall del Tenes,  s’incrementa la partida de 

Beques de Menjador i les subvencions a les entitats del municipi evidenciant una aposta clara 

pel teixit associatiu municipal. 

Podem  posar com exemple també, partides socials com la del Banc dels Aliments  o la de 

l’Homenatge a la Vellessa, incrementades sistemàticament en partides inicials i en 

modificacions durant l’exercici i que s’adapten a les necessitats de manera prioritària dins dels 

nostres pressupostos. 

En general, partides econòmiques destinades a Ensenyament, Cultura, Esports, Joventut, 

Entorn Natural, Promoció econòmica ... dins dels nostres pressupostos han buscat compensar 

anys de oblit i mancances de prioritats. 

 

 

3er Objectiu: Rebaixa del deute municipal 

Tenir i mantenir una comptabilitat sanejada i realista permet també complir amb obligacions 

marcades per normativa com és rebaixar el deute municipal. En el nostre cas el descens ha 

estat uniforme i continuat de gairebé un milió d’euros anual i que reflectim en el gràfic 

següent: 



 

 

 

 

 

4art Objectiu: Invertir en Infraestructures útils i de millora al municipi. 

Una de les mancances importants del nostre municipi és el dèficit d’instal·lacions municipals. 

En aquest mandat volem projectar el municipi del futur amb la previsió d’instal·lacions que 

s’adaptin a les necessitats dels nostres veïns i veïnes. 

Amb aquesta intenció al 2015 es van iniciar dues línies de treball: 

- MILLORA I OPTIMITZACIO DE LES INSTAL·LACIONS ACTUALS 

- PLANIFICACIO FUTURES INSTAL·LACIONS. 

Producte d’aquesta primera previsió es van realitzar millores dins del equipaments municipals 

tals com: cortines i sonoritat del Centre Cívic de Riells, readaptació d’espais; Connectivitat del 

municipi; Re asfaltats de  connexions entre urbanitzacions  (Saulons, Can Regasol, Castell de 

Montbui, Camí del cementiri);  Sala Polivalent ;  Millores a les instal·lacions esportives (pista 

Turo, pista pavelló, magatzem del Turó, pistes de Can Ragasol, compliment normativa 

seguretat pavelló);  Adequació de la planta baixa del Centre Civic del Rieral; Accessibilitat al 

Centre Social de Saulons;  millora de la  xarxa d’aigua de diverses urbanitzacions;  Enllumentat 

públic tot el municipi; Implantació / arribada de la fibra òptica i del gas;  
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Tot això a més de les inversions projectades per diputació en diferents àmbits importants del 

municipi.  

Aquesta feina ha requerit un seguiment i pressió per par de l’equip de govern per aconseguir 

un nivell d’inversions via subvencions, històric al nostre municipi: compra per part de diputació 

de Sant Miquel del Fai, millora de la seguretat viaria entre Bigues i Riells i Sant Feliu, Carril de 

vianants entre Bigues  i Riells, recuperació del Castell de Montbui, inversions a la Biblioteca, 

Grades retràctils per la Sala Polivalent. 

A mes s’ha iniciat tràmits pel finançament conjunt amb altres ens de projectes com:  El dipòsit 

d’aigua de Saulons, el Camí Fluvial, el Col·lector de la Vall Blanca i l’abastament d’aigua de 

Racó del Bosc. 

Dins dels projectes de planificació  futura, es preveu l’inici d’obres del nou Casal Jove, al parc 

de Can Badell, el centre d interpretació a Can Coromines, la segona fase del Camí del 

Cementiri, el passeig de vianants de Manantials i el reajustament de la connexió  Bigues i Riells 

Santa Eulalia a través de la Font del bou, i el projecte d’equipament   de nou pavelló amb 

projectes esportius que esta elaborant el Departament d’Esports, La connexió directa a la C17, 

proposta que ja està a mans de la Generalitat, el projecte de Can Traver, la adequació de la 

Nau de protecció civil,  les millores de parking i grades del Camp de Futbol, l’adequació de 

l’antiga Casa del Metge per Serveis Socials Municipals, l’adequació de Mont paradís per les 

Instal·lacions de la Policia Local i el canvi ubicació rebost solidari. 

 

I tots aquests objectius podem resumir-los en un de sol: 

OBJECTIU PRINCIPAL:  projectes i accions per millorar el nostre municipi i la qualitat de vida 

dels nostres veïns i veïnes. 


