Benvolguts: Sr. Alcalde Enric Llorca Ibáñez i Sr. Regidor d’esports Juan Antonio
Sánchez Vázquez.
Ens adrecem a vostès una vegada més, per tal de deixar constància del seu
compromís amb la nostra entitat, escola CEIP JOSEP PLA i els seus ciutadans, en
referència a la remodelació dels vestidors del CEIP JOSEP PLA, inclosa a la pàgina web
del nostre ajuntament, pressupost del 2.009:
“Les principals inversions que l'Ajuntament realitzarà durant l'any que ve afecten
grans instal·lacions però també l'augment de serveis per als ciutadans i ciutadanes i la
remodelació i modernització de diversos carrers del municipi”.
Principals inversions 2009.
- Nova piscina coberta municipal: Situada a la zona del Poliesportiu Municipal Onze de
Setembre, la nova piscina coberta millorarà la qualitat del servei per a tots, a més
d'ampliar les activitats per als seus usuaris. Una nova piscina coberta municipal de
primera categoria per a tots els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca.
- Cuarta (Quarta) escola bressol municipal: Se(Es) situarà a l'emblemàtic edifici de la
Casa Estrada, al carrer Joan Bosch, que l'Ajuntament va recuperar per a la ciutat i que
es rehabilitarà completament. La quarta guarderia (Llar d’infants) tindrà 74 noves
places. El setembre d'aquest mateix any es va inaugurar la tercera guarderia (Llar
d’infants) municipal.
- Remodelació del carrer del Carme i Sardana: Dos carrers molt importants de la ciutat
i situats al barri del Carme-Unió milloraran la seva imatge amb una completa
modernització que les posarà al dia.
- Vestidos (vestidors) del Col·legi Josep Pla: Els vestidors|vestuaris d'aquest col·legi,
que acull activitats esportives, serà (seran millorats) millorat per oferir el millor servei
a tots.
- Refroma (Reforma) (d’edificis) edificis municipals: L'Ajuntament millorarà i reformarà
un conjunt d'edificis municipals per garantir la seva accessibilitat i qualitat de servei.
- Implantació (de) noves tecnologies: És el gran repte de futur de l'Ajuntament que
comença a fer-se realitat. Gestions des de casa, xarxes wi-fi...
- Plaques fotovoltaiques: El respecte al medi ambient és fonamental. L'Ajuntament
invertirà en plaques fotovoltaiques per treballar pel futur millor per a tots en sintonia
amb el nostre medi.

La font de documentació d’aquesta informació ha estat obtinguda mitjançant la
pàgina web del nostre AJUNTAMENT:
ADREÇA:
“http://www.sabarca.cat/Plantilla2/_Fl02rcDSARqN43oOYTpdcS0ewM5WEwnF”

A continuació els deixem constància de la publicació, per tal de que reflecteixi
una prova evident del seu compromís i PARAULA.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CB SAB

Sant Andreu de la Barca, dimarts 5 d’abril de 2.011
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Distribució pressupost 2009

Pressupost 2009: Per millorar la ciutat i clarament socials.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca augmenta les inversions a la ciutat per reactivar
l'economia i fomentar l'ocupació i continuar ajudant a les famílies en la difícil època econòmica. El
pressupost de l'any 2009 augmenta les inversions per reactivar l'economia i l'ocupació i es defineix
per la seva moderació, serietat i rigor.
Uns pressuposts per millorar la ciutat, clarament socials.
La bona política econòmica dels últims anys permeten a l'Ajuntament augmentar les inversions i
els serveis sense apujar|pujar els impostos als ciutadans i ciutadanes.
El pressupost de l'Ajuntament per al 2009 21.918.000 euros. Si afegim el del Patronat Municipal
d'Esport i l'empresa municipal SAB-URBÀ, el pressupost consolidat és de 24.020.000 euros, la qual
cosa suposa un augment del 7,66% respecte a l'any anterior.
Tots els partits polítics van votar a favor dels pressuposts (PSC, ICV-EUIA, ERC, CIU i PP) a
excepció de C'S que es va abstenir.

Evolució

pressupostos

municipals

(2003-2009)

2003:
2004:
2005:
2006:

12.848.019
15.618.738
16.718.556
17.484.754

2007:
2008:
2009: 21.918.000

19.183.976
20.359.206

Partides que més augmenten
- Serveis socials
-

Educació
Salut pública
Atenció a persones grans
Beques escolars

-

Creació de l'escola municipal de música
Potenciació de plans d'ocupació
Potenciació de plans de formació ocupacional
Cobrir més ofertes de treball

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca destina 3.772.000 euros a inversions municipals, la qual
cosa suposa un augment del 29'6% respecte a l'any anterior.
Les principals inversions que l'Ajuntament realitzarà durant l'any que ve afecten grans
instal·lacions però també l'augment de serveis per als ciutadans i ciutadanes i la remodelació i
modernització de diversos carrers del municipi.
Principals inversions 2009.
- Nova piscina coberta municipal: Situada a la zona del Poliesportiu Municipal Onze de Setembre,
la nova piscina coberta millorarà la qualitat del servei per a tots, a més d'ampliar les activitats per
als seus usuaris. Una nova piscina coberta municipal de primera categoria per a tots els veïns i
veïnes de Sant Andreu de la Barca.
- Cuarta escola bressol municipal: Se situarà a l'emblemàtic edifici de la Casa Estrada, al carrer
Joan Bosch, que l'Ajuntament va recuperar per a la ciutat i que es rehabilitarà completament. La
quarta guarderia tindrà 74 noves places. El setembre d'aquest mateix any es va inaugurar la
tercera guarderia municipal.
- Remodelació del carrer del Carme i Sardana: Dos carrers molt importants de la ciutat i situats al
barri del Carme-Unió milloraran la seva imatge amb una completa modernització que les posarà al
dia.
- Vestidos del Col·legi Josep Pla: Els vestidors|vestuaris d'aquest col·legi, que acull activitats
esportives, serà millorat per oferir el millor servei a tots.
- Refroma edificis municipals: L'Ajuntament millorarà i reformarà un conjunt d'edificis municipals
per garantir la seva accessibilitat i qualitat de servei.
- Implantació noves tecnologies: És el gran repte de futur de l'Ajuntament que comença a fer-se
realitat. Gestions des de casa, xarxes wi-fi...
- Plaques fotovoltaiques: El respecte al medi ambient és fonamental. L'Ajuntament invertirà en
plaques fotovoltaiques per treballar pel futur millor per a tots en sintonia amb el nostre medi.
Els impostos es congelen
Els impostos i taxes municipals no es pugen per l'any 2009. Els impostos municipals per a l'any
que ve no pugen, doncs, ni l'IPC, que és l'habitual. Així, cada ciutadà s'estalviarà uns 80
euros.Baixarà, doncs, la pressió fiscal dels ciutadans i ciutadanes.

En aquest mateixa línia, també s'han congelat els sous i dedicacions dels polítics municipals, que
no pugen.
Augment dels principal impostos municipals 2009
- Imposts de Béns Immobles (IBI): 0%
- Vehicles de Tracció Mecànica (cotxes): 0%
- Escombraries: 0%
- Impost d'Activitats Econòmiques: 0%
Tots els partits polítics van votar a favor de les ordenances municipals (PSC, ICV-EUIA, ERC, CIU,
PP i C'S).
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