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Voleu rebre el Mentrestant en color per mail?
Demaneu-lo a: santcugatsesgarrigues@esquerra.cat

Teniu a les mans el segon Mentrestant 
des que som a govern. Han passat sis 
mesos, sis mesos d'aprenentatge i ro-
datge i també de molta prudència. En 
aquests mesos hem tingut temps de fer 
una radiografia de com l'equip de go-
vern anterior ha deixat el poble; temps 
per reflexionar sobre com hem de tirar 
endavant amb la situació econòmica 
tan delicada que tenim (recordem que 
arrosseguem un dèficit estructural) i que hem de revertir; 
temps per entendre, tot i que ha sigut difícil d'assimilar, 
que molts dels nostres projectes s'han de quedar guar-
dats en un calaix fins que puguem girar aquesta situació; 
temps per acceptar que la responsabilitat que ens per-
toca, ens obliga a prendre decisions que no teníem con-
templades.

El cor ens demana explicar als qua-
tre vents tot el que hem anat veient i 
sabent, però el cap ens demana pru-
dència, fer les coses a poc a poc i amb 
precaució. Hi ha temes molt delicats 
que arrossegarem durant anys i que 
cal explicar-los amb calma i amb tota 
la transparència que es mereixen, per 
tal que tothom pugui entendre en quin 
punt ens trobem.

En aquests mesos també hem conegut l'equip humà 
que treballa a l'Ajuntament. Un equip humà que s'estima 
el poble i que cada dia ens demostra que vol el millor per 
a totes les persones que hi vivim. Per a tots nosaltres, els 
qui formem l'ampli grup d'Esquerra, la seva implicació és 
molt valuosa i ens és de gran ajuda per poder prendre les 
decisions més adequades en cada moment.

HI HA TEMES MOLT DELICATS 
QUE ARROSSEGAREM 
DURANT ANYS I QUE 

CAL EXPLICAR-LOS AMB 
CALMA I AMB TOTA LA 

TRANSPARÈNCIA QUE ES 
MEREIXEN, PER TAL QUE 

TOTHOM PUGUI ENTENDRE 
EN QUIN PUNT ENS TROBEM.

Ens trobem cada dilluns a les 21h. al Centre Cívic. Si voleu parlar amb nosaltres, veniu a veure'ns,
truqueu-nos: 639 35 69 06 , o envieu-nos un mail: santcugatsesgarrigues@esquerra.cat · web: santcugatsesgarrigues.esquerrarepublicana.cat
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L'Ajuntament de Sant Cugat té uns 
pressupostos de l'any 2019 amb dèficit 
estructural, els ingressos corrents són 
inferiors a la despesa corrent, i en els 
últims exercicis no s'ha complert amb 
la regla de la despesa. L'incompliment 

d'aquest ha estat el motiu 
d'aprovació d'un Pla Eco-
nòmic Financer (PEF).

En tant que en la liqui-
dació del pressupost del 
2018 es va produir un 
trencament significatiu 
de la regla de la despesa, 
es va sol·licitar el suport 
de la Diputació de Bar-
celona per la redacció del 

Pla Econòmic Financer que recollís les 
previsions i mesures a adoptar en els 
dos anys següents (2019 i 2020) per re-
cuperar l'equilibri.

La Diputació de Barcelona va emetre 
un primer esborrany el juliol del 2019 on 
calculava la capacitat per mantenir els 
serveis i el superàvit estructural que re-
sultava de les previsions econòmiques.

En conseqüència, cal augmentar els 
ingressos estructurals, suggerint un 
augment de l'IBI a un coeficient del 0,52, 
i reduir la despesa considerablement 
per tal d'aconseguir un equilibri en el 
dèficit de serveis i en el corresponent 
equilibri estructural.

El tipus a aplicar d'IBI urbà ha de situ-
ar-se per llei entre un màxim de l'1,10% i 
un mínim del 0,40%. En les ordenances 
del 2019, el tipus aplicat de l'IBI de Sant 
Cugat era d'un 0,40%, el menor dels 27 
municipis del Penedès.

En el Ple de dimecres 23 d'octubre es 
va aprovar el Pla Econòmic Financer i les 
Ordenances Fiscals pel 2020.

L'absència d'un regidor de Progrés 
Municipal va fer que l'acord negociat en 
les reunions informatives anteriors al 
Ple amb tot el Consistori no es fes re-
alitat. Un gest molt lleig per part seva, 
quan semblava que eren conscients de 
la situació actual. La seva absència va 
fer que votessin en contra a unes orde-
nances negociades, que incorporaven 
les seves propostes i reduïen el coefici-
ent de l'IBI al 0,50.

StCUP en les reunions informatives 
va suggerir una puja fins al 0,44 i dife-
rents propostes que s'aniran treballant 
aquest 2020.

Així doncs, el canvi més considerable 
en aquestes ordenances és l'augment 
del percentatge municipal en un 0,10, 
quedant establertes en un tipus de gra-
vamen del 0,50%, el que fa que Sant 
Cugat sigui el 5è municipi amb l'IBI més 
baix de tot el Penedès.

TIPUS APLICAT 2017
Pontons 1,03 
Mediona 0,99 
Castellví de la Marca 0,846
Santa Fe del Penedès 0,84
Sant Pere de Riudebitlles 0,83
La Granada 0,79
Olèrdola 0,75
Les Cabanyes 0,744 
Sant Quintí de Mediona 0,739
Vilafranca del Penedès 0,735
Vilobí del Penedès 0,72
Puigdàlber 0,695
Gelida 0,666
Torrelavit 0,663
Avinyonet del Penedès 0,66
El Pla del Penedès 0,66
Subirats 0,609
Castellet i la Gornal 0,6
Sant Llorenç d'Hortons 0,58
Font-rubí 0,53
Olesa de Bonesvalls 0,53

0,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Santa Margarida i els Monjos 0,485
Sant Martí Sarroca 0,49
Pacs del Penedès 0,47
Sant Sadurní d'Anoia 0,47
SANT CUGAT SESGARRIGUES 0,4

Elaborar els Pressupostos pel 2020 no 
ha estat gens fàcil, sinó que ha estat un 
treball feixuc. Només en entrar a govern, 
ens vàrem trobar amb un Pla Econòmic 
Financer (PEF) que ens ha obligat a 
prendre unes mesures correctores res-
pecte a l'elaboració dels pressupostos 
pel 2020.

Com sabeu, l'antic govern ja tenia un 
informe desfavorable del secretari en 
referència als pressupostos del 2019, on 
es preveien uns ingressos excessius, en 
concret de la plusvàlua. Per aquest mo-
tiu, l'objectiu principal de l'actual govern 
ha estat elaborar uns pressupostos RE-
ALS i RESPONSABLES.

Hem arribat a reduir el pressupost 
un 24,60%, igualant els pressupostos 
del 2015 (passant dels 1.953.559,12 € de 
l'any 2019 als 1.472.874,37 € de l'any 
2015). Per aconseguir-ho, hem hagut de 
fer una reestructuració de les partides 
reduint, per exemple, la despesa en el 
manteniment d'equipaments, de cultura 

i festes, de la quota d'enoturisme, de les 
subvencions a les entitats, o suprimint 
el servei de proximitat i el conveni amb 
Penedès TV.

Pel que fa als ingressos, hem fet la 
comparativa dels exercicis anteriors i 
hem comptabilitzat la quantitat que 
realment s'ha ingressat. És a dir, els in-
gressos del pressupost del 2020 (tot i 
haver pujat l'IBI) són inferiors als d'anys 
anteriors, ja que no estan inflats, cosa 
que sí que passava darrerament.

Quan vam presentar aquests pressu-
postos al Ple del 17 de desembre, vam 
argumentar que les veïnes i veïns ne-
cessiten que els partits del Consistori 
apartéssim les diferències polítiques i 
que aprovéssim uns pressupostos que 
permetessin al poble, a poc a poc, recu-
perar la situació econòmica actual. Però 
Progrés Municipal (sense haver volgut 
participar de la seva elaboració) i StCUP 
(que sol·licitava uns informes sobre el 
conveni amb Mensurtech, que esperem 

Pressupostos 2020

El terme "postureig" és un neologisme 
utilitzat recentment i especialment en 
el marc de les xarxes socials i les noves 
tecnologies. Utilitzat per expressar for-
mes de comportament i posats ficticis. 
Volen donar més força a la imatge o les 
aparences que no pas a la veritable mo-
tivació.

Amb #postureig, el PSC (Progrés Mu-
nicipal) ens etiqueta en diverses ocasi-
ons en el seu butlletí. Utilitzen imatges 
que es publiquen a les xarxes de l'Ajun-
tament per informar i transmetre el que 
fem amb el més ferm compromís des del 
Consistori, i només ho fan amb la clara 

intenció de ridiculitzar les accions que 
es duen a terme. Una feina que ve de 
l'esforç i de voler veritablement el millor 
per Sant Cugat, sense buscar l'interès 
personal en cadascuna de les accions 
que anem desenvolupant, amb l'únic 
objectiu que el poble en surti beneficiat.

Aquest tipus de reacció que tenen és 
fruit de la rabieta, de la impotència, de 
la no acceptació de la baixada de vots 
i la pèrdua d'una regidora que ja tenien 
coll avall que mantindrien en les passa-
des eleccions municipals. El fet és que 
aquesta davallada de vots per alguna 
cosa serà... Com també els constants co-
mentaris a les xarxes d'algun exregidor, 
que amb la pèrdua del control del seu 
"cortijo" fa que busqui petits detalls no 

"Postureig"

Ordenances 2020 i Pla Econòmic Financer
tenir aviat), varen votar 
en contra, deixant Sant 
Cugat en una situació 
molt complicada, sense 
prioritzar les recomana-
cions de la Diputació. La 
seva decisió fa que en 
aquest 2020 haguem de 
treballar amb uns pres-
supostos prorrogats, una 
situació que els tècnics 
de l'Ajuntament no re-
corden haver viscut aquí 
al poble.

Tal com vam voler fer 
palès el dia del Ple, aquests no són els 
nostres pressupostos. Són l'herència de 
la gestió del partit socialista. No ens es-
tem queixant, sinó que estem sent res-
ponsables i assumim les conseqüències 
d'una gestió passada desmesurada, la 
qual ens ha obligat a prendre mesures 
no volgudes per intentar rectificar la si-
tuació en què ens trobem.

importants per la resta de la població 
per crear la polèmica. Això deixa en evi-
dència la falta de respecte cap a la nos-
tra societat i la seva convivència.

D'aquesta manera el grup socialista fa 
evident que la paraula postureig l'han 
utilitzat com a imatge durant els últims 
anys, fent que Sant Cugat vist des de 
l'Ajuntament fos pura façana, sense 
voler deixar entreveure que la podridura 
anava per dintre. I vistes les actuacions 
i decisions en les votacions dels últims 
plens, encara fa més evident que un 
cop fet el mal no volen fer ni el més 
mínim esforç per arreglar els desgavells 
ocasionats per falta de responsabilitat i 
gestió del nostre Ajuntament.

La gent d'Esquerra Republicana no ens amaguem.
Som els que estem amb la gent del poble, de la comarca i del país.
La Laura, amb el president del Parlament de Catalunya,
en Jordi amb els alcaldes i alcaldesses del Penedès
i l'Anto en la campanya a les eleccions al parlament espanyol.

Aquí teniu el Ple
dels pressupostos

Aquí teniu el Ple
de les ordenances

…Cal reduir la 
despesa consi-

derablement per 
tal d'aconseguir 

un equilibri en el 
dèficit de serveis 
i en el correspo-

nent equilibri 
estructural

Aquests no 
són els nostres 
pressupostos. 
Són l'herència 
de la gestió del 
partit socialista. 
No ens estem 
queixant, sinó 
que estem sent 
responsables i 
assumim les con-
seqüències d'una 
gestió passada 
desmesurada

La regla de despesa és un instrument 
fiscal que vol garantir la sostenibilitat 
dels comptes i limita el creixement de 
la despesa. La regla suposa que el que 
gastin les administracions no pot créixer 
més del que ho faci el PIB.

Què és la regla
de despesa?



EL CEL ÉS UN CAMP
PLE DE MERAVELLES;
L'HA LLAURAT EL SOL,
LA LLUNA ÉS QUI EL SEMBRA.
LA LLAVOR QUE HI CAU
TOT SEGUIT ARRELA;
ARRELA I FLOREIX,
CADA FLOR UNA ESTRELLA.

QUAN APUNTA EL SOL,
LES FLORS ES REPLEGUEN;
QUAN EL SOL ES PON,
TOTES S'ESBANDEIXEN.
DES DE DALT DEL CEL
GUAITEN A LA TERRA;
CADA INFANT QUE DORM,
UNA ESTRELLA EL VETLLA.
APEL·LES MESTRES

us desitgem un bon nadal
i un any 2020
ple de pau i llibertat


