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La liquidació del pressupost del 2010 que vostès avui donen compte, és de gran importància, 

ja que com tota liquidació pressupostària, reflexa l’èxit o fracàs en la gestió del pressupost 

aprovat abans de començar l’exercici. 

 

Primerament cal remarcar que la liquidació arriba tard. Segons marca la llei cal fer-ho abans 

del primer de març, i vostès ara en donen compte, per tant gairebé 5 mesos tard. Segurament 

haver canviat el programari de comptabilitat no ha ajudat a complir el termini, però com és 

evident arreu del país hi ha hagut ajuntaments que han complert, així que lamentem que Sant 

Quirze no hagi estat a l’alçada i haguem hagut d’esperar a l’estiu, i curiosament també 

després d’eleccions municipals, per saber l’estat de les finances locals. 

 

Per saber si vostès han complert amb el seu programa, una manera ràpida i que dóna una 

visió general és veure a cada capítol que integra el pressupost si els ingressos i les despeses 

que vostès preveien i van pressupostar s’han assolit. Aquest fet marca un clar indicador de la 

seva eficiència com a govern, atès que mesura amb claredat si es duu a terme l’obra de 

govern planificada. 

 

En canvi, substancials desviacions a l’alça o bé a la baixa de fets que no siguin sobrevinguts o 

inesperats, marcaran una mala gestió. I és malauradament aquesta darrera és la tessitura 
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que vostè senyora alcaldessa ens ha conduït. I podem enumerar-ho ràpidament a través dels 

fets més rellevants, tal i com també apunta el senyor interventor al seu informe, fàcilment: 

 

Als ingressos corrents: 

- Capítol I: +10,38% (plusvàlua COBEGA transmissió de les seves finques) 

- Capítol II: -55,33% (ICIO, ja advertit al pressupost) 

- Capítol III: -9,89% (Instal·lació tanques publicitàries) 

- Capítol V: -76,70% (Concessions administratives: Hotel i benzinera, 

Explotació plaques fotovoltaiques) 

I pel que respecta la despesa corrent: 

- Capítol II: +38,03% (estalvi, pq no han refinançat deute; interessos baixos; 

reduïda disposició de les pòlisses de tresoreria) 

 

Aquestes desviacions responen a fets que cap d’ells és sobrevingut i que la majoria ja eren 

evidents a l’elaboració del pressupost. Per tant, volem denunciar que novament el càrrec de 

confiança de territori nomenat per la senyora alcaldessa s’equivoca, ja que sobredimensiona 

intencionadament ingressos per tal de poder equilibrar el pressupost. 

 

I el fet de no recaptar allò que vostès preveien, com ho han resolt? Doncs ampliant el préstec 

previst en 800.000 €. I el més greu és que ho va fer la senyora alcaldessa “per la porta del 

darrere”, a través d’un decret d’alcaldia enlloc de fer l’aprovació plenaria tal i com marca la 

llei. 
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A grans trets, si hem d’analitzar la liquidació que vostès ens presenten, ens diu dues coses: 

- Que el resultat presupostari ajustat és positiu 

- Que el romanent de tresoreria per a despeses generals és negatiu 

 

Comencem per aquest darrer.  

El romanent de tresoreria és negatiu en 241.695 €, i cal remarcar que ho és tot i les mesures 

extraordinàries de reducció del dèficit imposades pel govern espanyol. Així que vostès no han 

aconseguit treure del pou el tancament deficitari ni amb mesures extraordinàries. I això què 

vol dir? Doncs com bé apunta el senyor interventor, que o bé es redueixen les despeses 

estrictament no obligatòries o imprescindibles, o sinó caldrà concretar crèdit de manera 

excepcional. 

 

Des de Junts per Sant Quirze ho tenim ben clar com ajudar-la senyora Mundi. Vostè 

prescindeix dels seus càrrecs de confiança política i els que els hi imposen els seu pacte de 

govern, i li permetrà dues coses fantàstiques: 

 

- La primera, eixugar pràcticament aquest romanent negatiu 

- Finalment, confiar amb el personal de l’Ajuntament per fer la feina 

 

Tot i així, la problemàtica va més enllà d’aquest romanent negatiu. 
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Si analitzem el perquè el pressupost ajustat és positiu, observem que si ho és, ho és de 

manera virtual, i bàsicament perquè: 

- Figura la liquidació de la plusvàlua de COBEGA (650.000 € que l’any vinent 

no tindrem) 

- Es comptabilitza el darrer pagament de la Junta de Compensació del 

Castellet (364.000 € que vostès saben que difícilment cobrarem) 

- No es té en compte els reconeixements extrajudicials en marxa (retorn 

Alcampo IAE, 1,3 M €) 

- Han utilitzat la COMU per eixugar el dèficit, traient-li la seva raó de ser 

(habitatge públic) per carregar-la de despesa ordinària (lloguer nau 

brigada + adequació locals Can Tuset). 

 

Resumint, el que vostès han fet és posar sota l’astora la mala situació econòmica que viu el 

municipi i no han efectuat mesures efectives per reconduir la situació, tot esperant que la 

recuperació del cicle econòmic els ajudi a solventar-ho novament. 

 

Fer això però, és molt perillós, i ens pot sortir molt car com a poble haver de pagar aquest 

elevat peatge degut a una mala gestió pressupostària. I volem insistir perquè ens hi juguem el 

futur del poble: siguin curosos, apliquin mesures d’eficiència i siguin transparents i assenyats 

amb la gestió econòmica. 

Àlex Brossa Enriquie 
Regidor de Junts per Sant Quirze 

Sant Quirze del Vallès, 28 de juliol de 2011 


