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Pressupost 2012

Butlletí d'Informació Municipal, Sant Quirze Safaja - Núm. 21 - Juny 2012 - www.santquirzesafaja.es Butlletí d'Informació Municipal, Sant Quirze Safaja - Núm. 21 - Juny 2012 - www.santquirzesafaja.es

La línia d'administració de recursos seguida fins avui per 
l'actual govern està donant molt bons resultats, com s'ha 
pogut constatar en el tancament comptable anterior, i com 
ha confirmat la Diputació de Barcelona en el seu informe 
anual.

Aquest pressupost, per tant, ha estat elaborat seguint els 
mateixos criteris conservadors en el què fa referència als 
ingressos i amb contenció de la despesa que s'han utilitzat 
en els darrers exercicis.

Al llarg del 2011 i en el què portem de 2012, l'Ajuntament 
ha anat adoptant decisions que permeten reequilibrar la 
hisenda municipal atenent a I'evolució de la crisi econòmi-
ca globalitzada que patim. Amb això obtenim una estructu-
ra ajustada i adaptada a les necessitats presents, sense 
pèrdua de qualitat en el servei.

Un pressupost realista i elaborat sobre dades 
concretes i contrastades que garanteix que la 

seva execució sigui equilibrada o fins i tot 
que pugui arribar a generar expectatives de 

major estalvi.

AL CAPDAVANT EN 
TECNOLOGIES

Seguim apostant per les 
noves tecnologies per tal 
d’eliminar càrregues 
administratives als ciuta-
dans i rendibilitzar molt 
més els nostres recursos. 
Hem estat pioners en 
aquest àmbit a nivell de tot 
Catalunya i així continua-
rem.

CUROSOS AMB LES 
INVERSIONS

Com ja s'ha fet en altres 
exercicis, mantenim el 
criteri de no iniciar el 
pressupost amb una
extensa previsió 
d'inversions. Considerem 
que les inversions han de 
planificar-se en funció
de la capacitat d'estalvi i 
dels recursos que es 
puguin obtenir per subven-
ció. Dels projectes 
pendents d'executar-se 
se'n derivaran successives 
modificacions de pressu-
post a mesura que sigui 
realitzable el seu finança-
ment.

TREBALLANT AMB 
MESURES D’ESTALVI

Seguim evolucionant per a 
millorar la nostra gestió, i 
s'estan enllestint estudis 
que permetin reenfocar la 
prestació d'alguns serveis 
infraestructurals que  
afecten consums i mante-
niments. Esperem que 
aquestes mesures puguin 
implementar-se durant 
aquest exercici millorant 
així els resultats del 
pressupost que ara 
presentem.

DONANT SUPORT A QUI 
MÉS HO NECESSITA

La sensibilitat d'aquest 
govern a la necessitats 
socials s'ha recollit també 
en forma d'un increment 
en les subvencions 
atorgables a les famílies i 
a les organitzacions sense 
ànim de lucre.

MENYS COST PERÒ 
MATEIXA DIVERSIÓ

Aguditzarem l'ingeni i la 
imaginació per organitzar 
una Festa Major amb 
menys cost que l'any 
anterior però igual 
d'entretinguda i participati-
va que sempre.
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INGRESSOS

Les consignacions pressupostades coïncideixen en 
gairebé la seva totalitat amb ingressos ja reconeguts o 
fins i tot recaptats, la qual cosa dóna un plus de seguretat 
i una solidesa en l’assoliment del pressupost.

L’estructura de l’estat d’ingressos queda repartida a 
través dels següents capítols:

CAPITOL  PREVISIONS % versus 2011
Impostos directes   428.400€      12,87%
Imposos indirectes   10.000€      -52,38%
Taxes, preus públics   157.700€      -0,39%
Transferències corrents   150.650€      -16,24%
Inversions reals    27.050€      7,61%

TOTAL     773.800€      -29,98%

DESPESES

L’estat actual de la ràtio de deute viu per operacions a 
llarg termini en relació al pressupost ordinari de 2012 és 
del 18,23%, per tant, una xifra inferior a la que ens 
situàvem l’any passat, que era del 18,46%. Per altra 
banda, la càrrega financera (despeses financeres i 
passius financers) no supera el 25% establert per la 
legislació sobre hisendes locals. 

L’estructura de l’estat de despeses queda repartida a 
través dels següents capítols:

CAPITOL  PREVISIONS % versus 2011
Despeses personal   241.285€      -33,05%
Despeses corrents   470.498€      0,35%
Despeses financeres   1.100€      -17,25%
Transf. corrents    28.600€      -50,05%
Inversions reals    7.200€      96,19%
Transf. capital    1.100€      3,92%
Passius financers   24.015€      -11,31

TOTAL     773.800€      -29,98%

INVERSIONS REALS

L’única previsió feta 
d’inversions està finança-
da amb recursos propis.DESPESES PERSONAL

Reduïm en un 33% les 
despeses de personal, 
ajustant la plantilla de 

l’Ajuntament a la situació 
econònimca actual, tot 

donant el màxim servei a 
tots els ciutadans.

PRESSUPOST ANIVELLAT

El pressupost propi de la 
Corporació per al 2012 

ascendeix a 773.800€ tant 
pel què fa a l'estat 

d'ingressos com a l'estat de 
despeses, presentant-se 

per tant anivellat.

UN INCREMENT D’IBI 
IMPOSAT

Enguany, el pressupost 
hauria de recollir un incre-

ment sobre I'lBl fruit del 
10% que ha augmentat el 
govern espanyol de forma 

imposada. Donat que 
l’Ajuntament de SQS no 

necessita d’aquest sobrein-
crement, ens reservem 

aquests diners per a 
destinar-los a inversions 

que millorin el nostre 
municipi o a incrementar 

serveis a favor dels nostres 
ciutadans i que resultin 

necessàries. En tot cas no
hem volgut utilitzar-ho per 
equilibrar el pressupost, 

perquè no ens cal.


