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Imatge d'un moment de l'audiència celebrada ahir.

El consistori celebra una audiència pública prèvia a l’aprovació del
pressupost i les ordenances fiscals

Dimarts 10 d'octubre de 2017
Programes| Audiència pública: pressupost municipal i ordenances fiscals 2018

La Sala de Plens de Ca l’Alberola va acollir ahir dilluns, 10 d’octubre, l’audiència
pública de presentació de la proposta de pressupost municipal i ordenances fiscals
per a l’any 2018.

El tinent d’alcalde de Finances, Joan Creus, va ser l’encarregat de desgranar
l’avantprojecte dels comptes municipals per a l’any que, que sumen un import total
de 23.718.291,82 euros, el que suposa un increment de l’1,62 per cent respecte l’any
anterior.

Creus va subratllar que el pressupost per al 2018 s’orienta a quatre grans objectius:
“donar prioritat al benestar de les persones, reduir l’endeutament, una
fiscalitat municipal que creixi per sota del cost de la vila i l’augment de la
inversió per millorar l’espai públic i els equipaments municipals”.

Pel que fa al primer eix de l’exercici 2018, adreçat a millorar les condicions de vida
de les persones, Creus va destacar que “la despesa social serà de 2,9 milions
d’euros, el que suposa un increment de prop del 18% respecte el 2017”.Entre
d’altres projectes, va remarcar el 47% d’increment de la despesa en atenció a les
persones dependents i el 69% d’increment dels programes d’actuació en matèria de
joventut. En aquest mateix apartat, es va explicar que el 2018 es posaran en marxa
dos nous programes d’ajuts a la mobilitat, un dedicat a la gent gran, valorat en
25.000 euros, i un altre adreçat a joves que s’hagin desplaçar a centres educatius
situats a fora de Castellar, amb una dotació de 50.000 euros. Creus va afegir que el
2018 s’incrementaran un 11,6% les subvencions a entitats ciutadanes.

El regidor també va destacar que el nivell d’endeutament descendirà a finals de
2018 fins al 36,80%. Cal remarcar que, en sis anys, l’Ajuntament haurà rebaixat el
deute en un 67,5%, passant de 25,87 a 8,40 milions d’euros. Una altra dada que es
va destacar és la del termini de pagament a proveïdors, situada en 11,63 dies, molt
per sota del màxim legal fixat en 30 dies.

Pel que fa a les ordenances fiscals, Creus va explicar que la fiscalitat municipal no
creixerà per sobre de l’IPC. En aquest sentit va anunciar que l’IBI s’incrementarà un
2%, però que aquest increment només serà de l’1% per a aquelles persones que
domiciliïn el rebut o el tinguin domiciliat. D’altra banda, no es modifiquen ni
l’impost de vehicles ni la taxa de subministrament d’aigua. Finalment, les taxes
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municipals s’incrementen un 1,5%.

Pla d’inversions 2017-2018

A la segona part de l’audiència d’ahir, el tinent d’alcalde de Planificació, Pepe
González, va ser l’encarregat d’explicar el contingut d’un pla d’inversions que
s’executarà entre aquest mes d’octubre de 2017 i el desembre de 2018 i que
ascendirà a 5,1 milions d’euros. Aquest import es finançarà amb 1,8 milions d’euros
amb càrrec al pressupost d’inversions del 2018, 2,9 milions d’euros procediran d’un
romanent de tresoreria del 2016 que es pot dedicar a inversions financerament
sostenibles (és a dir, que no generin despeses posteriors de manteniment), mentre
que els 0,4 milions restants provenen de les baixes en adjudicacions de projectes
d’obra realitzades el 2017.

El Pla inclou una quarantena de projectes d’entre els quals destaca completar
l’actuació de L’Illa del Centre, amb intervencions a la ctra. de Sentmenat, els carrers
Major i Anselm Clavé i les places del Molí, dels Horts i de la Llibertat, amb prop de
700.000 euros.

Uns altres 900.000 euros es destinaran a la remodelació de l’Espai Tolrà, que
inclourà, entre d’altres, l’arranjament de la façana exterior i d’una part de la coberta,
l’adequació de locals i l’habilitació de nous accessos i sortides d’emergència.

Els plans d’asfaltat del nucli urbà, Sant Feliu i urbanitzacions ascendiran a 700.000
euros. Altres despeses destacades són els prop de 500.000 euros que es destinaran
als plans de xoc de les escoles i dels equipaments municipals i els 170.000 euros de
la reforma de l’Ateneu i de la Sala d’Exposicions d’El Mirador.

Podeu consultar un resum de la proposta de pressupost i del pla d’inversions al web
municipal: www.castellarvalles.cat/audienciapublica.
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