FEBRER 2017

Publicació subvencionada pel projecte Transparència Metropolitana

#20

Monogràfic:
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àncora
exprés

transparència
dels comptes
públics
municipals L’Ajuntament
Aquest 2 de febrer, l’Ajuntament de Sant
Climent convoca la ciutadania a una Jornada de Transparència Econòmica Municipal. L’acte, a les 19 h a la sala de plens de
l’ajuntament, va acompanyat de l’edició
d’aquesta publicació monogràfica dedicada

de Sant Climent torna
a retre comptes a la
ciutadania amb un
acte públic i aquesta
publicació

a recollir l’evolució dels comptes públics
al poble. L’objectiu d’ambdues actuacions
és oferir les dades que permetin avaluar
l’actual situació econòmica del consistori i
posar de rellevància l’evolució que aquesta
ha experimentat al llarg dels darrers anys.

Les entitats i la
ciutadania van
evitar el col·lapse
municipal
Isidre Sierra i Fusté
Alcalde

L’evolució del deute des del 2006

2006

2010

El camí
seguit en
10 anys

2015

2.647.000 €

Quants diners en
total ha sumat el
deute?

2006

L’evolució del deute ha marcat necessàriament el camí de la despesa pública a Sant Climent al llarg de la darrera
dècada. A l’any 2006 les arques públiques es trobaven sanejades, amb uns nivells de deute situats al 30 %, tal com
acredita la Diputació de Barcelona, lluny
del sostre legal situat en el 110 %. Quatre anys més tard el consistori es trobava

5.070.000 €

890.000 €

659,84 €/habitant
1.328 €/habitant

253,29 €/habitant

Quants diners tenim
de deute per any i
persona?

Dels 5.070.000 €
d’endeutament del
2010 hem passat als
2.647.000 € del 2015,
el que permet uns
pressupostos per al
2017 més orientats
a la despesa

Sant Climent es va trobar l’any
2010 amb un endeutament del 147
%, amb un Ajuntament en perill de
ser intervingut i en l’inici d’una crisi econòmica els efectes de la qual
arriben fins a dia d’avui. La passada legislatura va suposar per a les
persones que vam prendre la responsabilitat municipal en aquell
moment un esforç enorme. La caixa
dels diners estava tancada pràcticament per a tot allò que no fos urgent
o immediat, com ara la cultura o el
lleure.
Ara que comencem a permetre’ns
novament invertir en serveis i en
oci molts se sorprenen que abans no
fos així. Com s’ha mantingut, doncs,
l’activitat esportiva? De quina manera hem organitzat les nostres celebracions? Doncs ha estat possible
gràcies a l’esforç de les nostres entitats i de la ciutadania: ells han estat el
motor i el cor del municipi. Només
els podem dir gràcies per tant.

2010

2015

en una situació crítica, amb un deute del
147 % i la possibilitat de ser intervingut.
Aquest fet, sumat a la crisi institucional
que es vivia a l’Administració, va provocar un canvi de govern municipal que es
va consolidar després de les eleccions
municipals del 2011.
Des d’aquell moment els comptes municipals, afectats paral·lelament per la

crisi econòmica apareguda al 2007, es
troben sota un pla de viabilitat. L’èmfasi en l’estalvi i en el control dels recursos propis permet que en el moment de
tancar-se el 2015 el deute s’hagi reduït
novament a nivells assumibles i que,
durant el 2016, es plantegin uns pressupostos per al present any amb un major
protagonisme de la despesa.

2006
El romanent de tresoreria és un dels valors que també es té en compte a l’hora d’avaluar
la salut econòmica d’un municipi. Aquest concepte fa referència als fons líquids que
tindria un ajuntament a 31 de desembre.
rers anys, tal com es pot constatar
L’estalvi ha estat un dels primers objectius dels darrers
erava amb escreix el que es regisen l’evolució del romanent, que al 2015 fins i tot superava
ió més favorable d’endeutament.
trava al 2006, quan l’Ajuntament estava en una situació

Algunes de les principals
inversions per al
present any
Inversió

Fons
supramunicipals

Fons propis

CAL ALTISENT

651.311 €

PER DETERMINAR

MILLORES ALS POLÍGONS
INDUSTRIALS

185.000 €

15.000 €

ASFALTATS (CARRERS
PADRÓ, ESGLÉSIA, MAJOR...)

50.000 €

30.000 €
APROXIMADAMENT

MANTENIMENT DE
PISTES FORESTALS

45.000 €

5.000 €

PROMOCIÓ DE LES
PIMES LOCALS

27.000 €

PER DETERMINAR

Una explicació
del tresorer
municipal

Enric Pardo
tresorer de l’Ajuntament
de Sant Climent

El major
control de la
despesa ha fet que en
el període 2010-2015
l’Ajuntament tingués
un estalvi de
646.064,66 euros

La Llei 2/2004, d’hisendes locals, va
marcar un canvi en la cultura econòmica
dels ajuntaments. A partir d’aquesta llei,
successivament, han anat apareixent ordres, reials decrets i lleis que han fet que
els Serveis Econòmics, d’Intervenció i
Tresoreria esdevinguin les àrees més
dinàmiques en qualsevol entitat local.
El màxim repte al qual s’enfronten les
entitats locals avui en dia és mostrar amb
la màxima transparència la imatge fidel
del patrimoni en els estats comptables
dels seus respectius comptes generals.
És per aquest motiu l’esforç que ha fet
aquest ajuntament al llarg dels darrers
anys per adaptar tots els procediments
d’informació comptable als canvis nor-

Els pressupostos
del 2017
incrementen
en més d’1,5
milions d’euros
la inversió

1.663.000 €

Quin és l’estalvi que
s’ha aconseguit en
aquests anys?

-740.000 €

694.000 €
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Davant de l’evolució econòmica registrada en els darrers anys s’aprovaven uns pressupostos per al 2017 que
fan de la inversió la principal protagonista. Aquest apartat creix en més
d’un milió i mig d’euros respecte a
l’any anterior i passa de 3.400.000
€ a 5.016.000 €. Cal destacar que el
98 % d’aquesta despesa serà finançat
a través d’aportacions d’administracions supramunicipals.

2015

Acumulat
2008/2009

Creixen la despesa social,
els ajuts i la inversió en
la via pública
Seguint el que marca el pacte de govern per a la present
legislatura, la despesa social
s’incrementa. Aquest creixement es fa extensiu, en tot
cas, al conjunt d’ajuts i subvencions municipals, que
creixen un 10 % de mitjana.
Cal destacar en aquest sentit:

Ajut/Subvenció

Increment

APORTACIÓ A L’ESCOLA

5%

AMPA DE L’ESCOLA
BRESSOL

8%

AMPA DE L’ESCOLA

25 %

ENTITATS CULTURALS

10 %

DE LA MATEIXA MANERA, CAL DESTACAR QUE:
Creixen un 15 % els ajuts a les famílies en conceptes com ara llibres, material
escolar, menjador o escola bressol.
Augmenta un 39,86 % l’aportació al Servei d’Atenció Domiciliària, que
assoleix els 29.000 €.
S’incrementa en un 74 % el que es destina al manteniment de la via i dels
equipaments.

matius del moment, una adaptació que
s’ha anat fent de forma eficient, amb els
recursos humans i tècnics de què disposa l’Ajuntament i amb el mínim cost
possible: una evolució constant en la
qual es dona especial importància a les
noves tecnologies a l’hora de simplificar
processos i aconseguir més control dels
expedients comptables en totes les fases
del procediment de registre i autorització de la despesa. Bona prova d’això ha
estat la recent implantació i posada en
marxa de la Gestió Digital de la Despesa i
la signatura electrònica.
El major control de la despesa ha fet
que en el període 2010-2015 l’Ajuntament reduís el pressupost de despeses
liquidat un 18,91 % i que l’any 2015 hi hagués un estalvi de 646.064,66 euros, que
representa un 16 % del total d’ingressos
corrents, una despesa d’inversió per habitant de 378 euros i un romanent positiu de 414 euros/habitant.

L’Ajuntament
gastarà menys
en despesa
financera
El treball amb els recursos propis ha
permès també assolir, aquest 2017,
un estalvi en el que gasta el consistori en despesa financera, en la gestió
de la tresoreria interna. Aquest concepte suposarà un 50 % menys que
al 2016, amb 30.000 € estalviats.
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