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APORTACIONS DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANT CUGAT A L’AVANTPROJECTE DE 

PRESSUPOST MUNICIPAL 2020 

 

PLANTEJAMENT GENERAL 

 Es proposa acordar amb el govern diverses modificacions a l’avantprojecte de pressupost.  

 Es plasmen en propostes pressupostàries concretes les molt nombroses propostes formulades des del 

nostre grup municipal per fer front a la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus. 

 Creiem imprescindible la seva incorporació. Vèiem i seguim veient que la resposta del govern a l’actual 

situació no està a l’alçada de les necessitats ni de les potencialitats, ni de l’ajuntament ni sobretot del 

conjunt de la ciutat. No s’està fent tot el possible per prevenir una gran crisi social. 

 Tornem a reiterar que amb el pressupost públic només, sense una participació decidida d’altres operadors 

privats no és possible garantir una recuperació econòmica ràpida i plena. Lamentem la renúncia del 

govern a liderar el “Pacte de Sant Cugat” que ho hauria fet possible; potser encara hi som a temps. 

 Agraïm haver pogut sostenir per fi un diàleg amb el govern. Tant de bo l’haguéssim pogut tenir els mesos 

precedents per treballar conjuntament la resposta a la crisi. 

 Les mesures es formulen amb consistència, és a dir, preveient d’on ve el seu finançament. Es mira per 

tant de preservar l’equilibri imprescindible i l’observança de la normativa encara vigent en matèria 

d’estabilitat pressupostària i de regla de la despesa. 

 Malgrat el punt precedent, insistim en la necessitat que des del govern de la ciutat es reivindiqui a Madrid 

la flexibilització de la normativa en matèria d’estabilitat pressupostària i la possibilitat de fer ús del 

romanent de tresoreria. Recordem que l’Ajuntament és propietari de més 52 milions d’euros de tresoreria 

(a 31/12/19) i que estimem que es podria fer ús d’almenys la meitat d’aquests recursos sense necessitat 

de demanar nou endeutament ni apujar impostos. La conseqüència seria simplement tècnica, un dèficit 

pressupostari puntual i plenament lògic en una conjuntura com l’actual.  

 RESPECTE LES PREVISIONS EN MATÈRIA D’INGRESSOS. No posem en qüestió les previsions d’ingrés, tot i 

que considerem que no incorporen l’impacte previsible de la crisis, sobretot en les plusvàlues, taxes 

d’obres i ICIO que  probablement es reduiran de manera severa. Però sabem que si no s’assoleix la 

recaptació esperada i l’execució de les despesa és alta, i que si tanquem l’exercici en dèficit això no té per 

què representar cap impacte ni en termes de nou endeutament ni d’increment d’impostos, atesa la 

intensa acumulació de tresoreria en mans de l’ajuntament fruit de l’acumulació d’exercicis tancats amb 

superàvit. 

 La proposta que formulem planteja l’assumpció d’un MAJOR ENDEUTAMENT. Atès que l’ajuntament 

disposa d’un ampli marge legal per endeutar-se, que en temps de crisi és normal i convenient ampliar la 

capacitat inversora per impulsar l’economia (sempre que s’hagin fet els deures els anys precedents, com 

és el cas) i tenint en compte que el deute només es pot fer servir per finançar inversió. 
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SOBRE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA PEL GOVERN 

 Aquesta proposta d’aprovació inicial del pressupost 2020 arriba per fi quan ja ha passat un any des de la 

seva constitució.  

 El temps habilitat per a la seva anàlisi i discussió política ha estat molt curt i fa impossible la incorporació 

de modificacions derivades de possibles pactes en l’expedient que ha de passar pel ple. L’única opció és 

acordar ara per incorporar via modificació quan el pressupost ja estigui aprovat. 

 No consta, o no ha estat presentat, un pla d’actuació municipal que el justifiqui. No s’ha fet pública cap 

planificació, cap exercici estratègic. El pressupost està formulat per tant a partir de les demandes de les 

àrees (per això no s’ha pogut quadrar abans, tot sembla indicar) i sense una visió reflexionada de conjunt.  

 El format de la documentació aportada suposa un pas enrere enorme en termes de transparència i 

capacitat explicativa. És del tot impossible comparar amb exercicis precedents. No es pot saber quines 

estratègies polítiques reben més suport que en exercicis precedents i quines no.  

 L’agrupació de partides presentada incorpora informacions com aquestes, que no cal ni comentar: El 

pressupost de despeses preveu 70.000€ per joventut o 680.000€ per medi ambient (suposadament una 

de les grans línies estratègiques del govern, l’emergència climàtica), i en canvi 1.380.000€ per alcaldia i 

més de 3.000.000 per bon govern i secretaria.  

 

OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 

 És IMPRESCINDIBLE millorar la capacitat de resposta de l’ajuntament i de la ciutat davant el risc d’una 

gran crisi social i econòmica. 

 S’aporta un plantejament pressupostari viable i realista que dona empara econòmica a les propostes que 

des del grup de Junts per Sant Cugat hem vingut formulant per fer front a l’actual crisi derivada de la 

pandèmia de la Covid-19.  

 Alguns dels termes principals de les propostes emeses són: 

o La potenciació de la capacitat municipal d’oferir suport social 

o “Que cap empresa tanqui”, que per tant es minimitzi la pèrdua de llocs de treball i s’eviti una gran 

crisi social 

o Per fer-ho cal mobilitzar molts més recursos públics 

o Però sobretot cal mobilitzar el potencial del conjunt de la societat, molt més enllà de l’estret 

marge de les finances públiques municipals, raó per la qual hem vingut proposant un gran acord, 

el Pacte de Sant Cugat, per fer-ho possible  

 Sobre la cohesió social: 

o El volum de necessitat és desconegut encara. Cal disposar de plans (fons) de contingència de 

magnitud extraordinària  
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o Cal reforçar els instrument de coordinació social, tant públics com privats 

 Entitats: 

o El seu paper és troncal. Cal no només defensar-les sinó enfortir-les i preveure la possibilitat de 

que es produeixin restriccions severes en la capacitat pública municipal de recolzar-les per la via 

de la despesa ordinària. Es planteja per tant la via del seu reforç via “capitalització”, invertint més 

que gastant. 

 Teixit productiu: 

o En la mateixa línia, el seu sosteniment i la seva potenciació és condició necessària per a la reversió 

de l’atur, que a la seva vegada és causa principal de l’exclusió i la vulnerabilitat. Les línies de suport 

plantejades continuen sent minses i lentes, i són a fons perdut, no garantint per tant l’eficiència 

en el sentit públic d’aquestes aportacions atès que no es garanteix la seva pervivència, ni per tant 

la dels llocs de treball. 

o La vitalitat dels nostres carrers i places està també clarament en risc i, per defensar-la, cal un 

impuls molt més decidit en favor del comerç i la restauració. 

o L’endeutament i/o l’aplaçament d’un volum significatiu de les despeses de les empreses no 

solucionen el problema, tot i que potser sí l’aplacen, en part. El repte no és només la liquiditat, 

també ho és la solvència (capitalització de les empreses i millora de resultats d’explotació). El que 

cal és. per tant, reduir despesa (Pacte de Sant Cugat) i reforçar els fons propis (capitalitzar les 

empreses). 

 

ESQUEMA DE LA PROPOSTA 

 

1. Incloure en el pressupost de 2020 la previsió de captació de nou endeutament per import de més de 6 

milions d’euros, passant el capítol IX d’ingressos de 10 a 16M€. El deute viu a final d’any passaria de 72,9 

a uns 79M€ i el rati d’endeutament seguiria clara i confortablement per sota del llindar del 90% dels 

ingressos corrents. 

2. Destinar aquest nou endeutament al Capítol VIII de despeses, actius financers. 

a. Aquesta inversió en actius financers (participacions socials) es destinarà a dotar o ampliar el 

capital social de l’ens que es consideri (una EPEL o una societat mercantil pública), de nova creació 

o ja existent, en tot cas, dependent de l’ajuntament. En endavant, l’”Ens”.  

b. L’Ens centrarà la seva activitat en la capitalització i la potenciació del teixit social i econòmic de 

Sant Cugat. És a dir, ampliarà de manera molt substancial els recursos públics disponibles 

provinents del nou endeutament i substituirà en part despeses corrents de capítol IV del 

pressupost municipal (subvencions a fons perdut) per inversions, gestant-se així un model de 

negoci sostenible que no compromet, al contrari, la sostenibilitat de les finances públiques:  
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i. En el capital de les empreses recolzades.  

1. Per tant, enlloc de subvencionar proposaria aportacions de capital a les empreses 

que ho demanin, seleccionades i estudiades, i amb un pacte de socis que 

garanteixi l’eficiència en el sentit públic de la inversió.  

2. Les aportacions de capital reforcen les empreses, no és deute i no s’ha de tornar. 

És el tipus d’aportació que millor pot garantir el seva supervivència i enfortiment.  

3. I l’ajuntament, a través de l’Ens, no gasta a fons perdut sinó que inverteix, es 

patrimonialitza, i genera un instrument que li pot proveir un flux d’ingrés a llarg 

termini que podria ser molt important. Es garanteix per tant un retorn tant 

econòmic com social a les aportacions públiques que s’hi destinen. 

4. Es teixeix així un instrument que ha de permetre vehicular de millor manera els 

grans objectius de la ciutat, per exemple  

a. en termes de promoció exterior  

b. d’alineació entre desocupació i empresa  

c. formació dual  

d. entre educació – tecnologia – universitat – empresa  

e. en el suport empresarial a la cultura, entre molts altres. 

ii. En els fons fundacionals (o la figura anàloga) d’entitats sense ànim de lucre. L’Ens promou 

un instrument de gestió no per subvencionar a fons perdut sinó per patrimonialitzar les 

entitats, esdevenint co-promotor potenciant les possibilitats d’alineació amb els objectius 

de ciutat.  

1. Aquest reforç decidit del teixit social de la ciutat, amb recursos d’origen almenys 

en part públic, ha de redundar en l’increment general dels recursos disponibles 

per a l’acció social, cultural, educativa i esportiva, en cooperació amb els 

operadors.  

2. Addicionalment, l’esquema permet desconsignar part de les partides de 

subvenció a entitats i empreses i reforçar les destinades a persones i famílies 

vulnerables previstes al cap IV de l’avantprojecte de pressupost. 
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DETALLS DE LA PROPOSTA 

  
INGRESSOS 

Concepte Cap. Increments Disminucions 

Endeutament IX 6.400.000 
 

Centre logístic de tractament de la biomassa IX 50.000 
 

Canalització Aigües IX 200.000 
 

Anul·lació Taxa VP - Terrasses III 
 

150.000 

Anul·lació Taxa Escombraries III 
 

415.000 

Suport DIBA recuperació Post Covid IV 565.000 
 

Taxa Covid III 0 
 

SALDO TOTAL   7.215.000 -565.000 

Saldo operacions financeres 
 

6.650.000 0 

Saldo operacions corrents 
 

565.000 -565.000 

 

  
DESPESES 

Concepte Cap. Increments Disminucions 

Dotació de capital de l'"Ens" VIII 6.000.000 
 

Centre logístic de tractament de la biomassa VI 50.000 
 

Canalització Aigües VI 200.000 
 

Subvencions a entitats IV 
 

500.000 

Subvencions a empreses i autònoms IV 
 

100.000 

Vivers i incubadores empreses II 
 

60.000 

Subvencions a persones i famílies vulnerables IV 600.000 
 

Espais oci nocturn saludable VI 100.000 
 

Interessos 2020 nou endeutament (aprox.) III 60.000 
 

Amortització 2020 nou endeutament (aprox.) IX 300.000 
 

SALDO TOTAL   -7.310.000 660.000 

Saldo operacions financeres 
 

-6.650.000 0 

Saldo operacions corrents 
 

-660.000 660.000 
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1. Captació de nou endeutament per import de 6.650.000€ per finançar inversions i amortització del propi 

deute generat: 

a. 6.000.000€ al capital de l’Ens 

i. 2.000.000€ de nous recursos de suport al teixit productiu, en forma de capital (són 

inversions de les que cal esperar un retorn financer a llarg termini, no una subvenció a 

fons perdut).  

ii. 500.000€ per dotar una línia addicional de suport al teixit social i econòmic en forma de 

microcrèdits (s’han de retornar i legalment cal aplicar un tipus d’interès públic, per tant 

no són a fons perdut, tampoc).  

iii. 3.000.000€ per dotar el fons de contingències reclamat pel nostre grup en forma 

d’aportació de fons estructurals a les entitats socials, culturals, educatives i esportives del 

nostre municipi. Aportacions estructurals fortes en previsió de restriccions en la capacitat 

d’aportació de despesa corrent futura. Per garantir no només el sosteniment sinó 

l’enfortiment d’aquests ens clau per a la cohesió social del municipi. 

iv. 500.000€ queden al romanent, al fons de maniobra de l’ens per proveir serveis 

mancomunats ja proposats, entra d’altres:  

1. Instrument de patrocini per a les entitats culturals. 

2. Dotació de materials i serveis d’atorgament de confiança sanitària per al comerç 

i la restauració. 

3. Implantació mancomunada de serveis compartits per a l’economia urbana 

(APEU). 

4. Reforç mancomunat a l’extensió de la digitalització d’autònoms, microempreses 

i comerços.  

5. Etc (veure +160 mesures proposades per Junts per Sant Cugat). 

b. Primera aportació de 50.000€ per finançar el projecte del centre logístic de tractament de la 

biomassa (projecte plurianual). 

c. Primera aportació de 200.000€ per finançar el projecte de canalització d'aigües regenerades de 

la depuradora de Sabadell a fi de reduir el consum d'aigua de xarxa en rec de parcs i jardins 

(projecte plurianual). 

d. 100.000€ per a l’habilitació d’espais d’oci nocturn saludable (moció juny). 

e. 300.000€, aproximadament, de previsió d’amortització del nou endeutament. 
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2. Sobre el pressupost corrent municipal:  

a. Reducció de part de les partides de subvenció previstes per a entitats i empreses, atès que es 

veuen clarament multiplicades des del pressupost de l’ens, que alliberen un total de 660.000€.  

b. Increment de les partides destinades a subvencionar persones i famílies vulnerables, per import 

de 600.000€. 

c. Previsió de despesa en interessos addicionals fruit del nou endeutament per import de 60.000€. 

d. Anul·lació definitiva de les taxes de via pública per a les terrasses de bars i restaurants (150.000€) 

mitjançant compromís ferm de destinació del pressupost pendent de rebre de la Diputació de 

Barcelona. 

e. Anul·lació definitiva de la taxa d’escombraries (415.000€) que venen pagant només, directa o 

indirectament, les activitats econòmiques urbanes (comerç, restauració i microempreses de 

serveis) mitjançant compromís ferm de destinació del pressupost pendent de rebre de la 

Diputació de Barcelona. 

f. Creació de la Taxa Covid, amb previsió de recaptació zero, com a instrument d’impuls al Pacte de 

Sant Cugat. 

 

PLANTEJAMENT DEL BALANÇ PRESSUPOSTAT INICIALMENT DE L'ENS 

    
    
Concepte   INGRESSOS DESPESES 

Capital públic 
 

6.000.000 
 

Capital privat 
 

0 
 

Subvencions públiques de capital 
 

0 
 

Aportacions de capital a empreses 
  

2.000.000 

Aportació de fons estructurals a entitats 
  

3.000.000 

Microcrèdits 
  

500.000 

Romanent pel balanç d'explotació     500.000 

  
6.000.000 6.000.000 

 

SOBRE L’ENS 

Com és sabut, l’ajuntament disposa de poc marge de maniobra per incrementar de manera significativa la despesa 

corrent sense plantejar un increment rotund dels impostos. En canvi, sí es disposa de molt marge per incrementar 

l’endeutament i per fer-ho a un cost financer més que raonable. Si el Gobierno del PSOE – Podemos ho permetés 
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es podria mobilitzar el romanent i no caldria recórrer al nou endeutament. Malauradament això no sembla que 

hagi de ser així. Per poder realitzar aportacions de gran envergadura al teixit social i econòmic, per tant, 

l’ajuntament només pot comptar amb l’endeutament com a font de finançament, i com és sabut, el deute només 

pot finançar inversions en actius materials o immaterials o bé en actius financers (participacions en empreses, 

com ara Promusa).  

En aquest moment l’Ajuntament ja compta amb dues societats públiques, Promusa i la EPEL Cugat.cat, i planteja 

convertit l’OAMCC (Centre Cultural) en una altra EPEL. Per tant, existeixen diverses opcions sempre dins l’àmbit 

del dret públic per dotar una ampliació de capital de gran envergadura en un ens mercantil públic, sigui ja existent 

o de nova creació, amb les mateixes cauteles i garanties que els que ja existeixen actualment.  

Aquestes societats dependents són ens adscrits a l’ajuntament, i per tant han d’estar plantejats com a 

financerament sostenibles. És el cas que recollim a la nostra proposta, en què es plantegen aportacions en forma 

de capital (per als receptors, la millor forma de finançament que poden trobar) o de préstec, que en tot cas no 

representen despesa d’explotació, al contrari, plantegen expectatives estadísticament segures d’ingrés a llarg 

termini, i configuren per tant una nova font de finançament per a les polítiques públiques que es decideixin.  

 

 

CONCLUSIONS FINALS 

 

 Plantegem un esquema perfectament viable i factible, però sobretot necessari en la conjuntura actual.  

 Entenem que donada la premura en la presentació de la documentació i el seu hermetisme previ no serà 

possible incloure aquestes propostes, si és resulten acordades, en l’expedient que es durà a l’aprovació 

del ple, i que per tant, en cas de ser acceptades les propostes, total o parcialment, s’hauran d’incorporar 

a la major brevetat possible mitjançant modificació. Això ens porta a la impossibilitat pràctica de que les 

mesures estiguin en marxa abans del mes de setembre. Lamentem un cop més el tancament total del 

govern alhora d’escoltar i debatre propostes que hem vingut emetent des del primer moment des de 

l’oposició i creiem que aquesta manera de procedir ha comportat i comportarà greus conseqüències 

socials i econòmiques. Hem anat massa tard. 

 El sentit del nostre vot el decidirem en funció del grau d’acceptació de les propostes formulades.  

 

 

Sant Cugat del Vallès, 5 de juny de 2020 
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