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MEMÒRIA DEL REGIDOR D’ECONOMIA 
 

1. Introducció 

En l’actual context econòmic i fiscal els ajuntaments es troben davant l’imperatiu de dur a 
terme esforços de consolidació fiscal a fi d’assegurar la sostenibilitat de les finances públi-
ques. Aquesta necessitat de reequilibri de les finances públiques, amb uns objectius ambi-
ciosos de reduir el dèficit i contenir l’endeutament públic, es troba emmarcada per les difi-
cultats d’una situació en què els ingressos pressupostaris es troben pràcticament estancats, i 
alhora persisteix una forta demanda de béns i serveis públiques socials, així com de mesu-
res d’estímul a l’economia, per tal de pal·liar i superar els efectes i les conseqüències de la 
recent crisi econòmica. Les dificultats esmentades atorguen, en el temps actuals, més pres-
sió envers la racionalitat en la planificació, l’assignació i l’ús dels recursos públics, la qual 
cosa requereix la necessitat de millorar l’eficàcia i l’eficiència de la programació i gestió 
pressupostària. 

El pressupost és aquella eina de la gestió pública on, de forma sistemàtica i ordenada, es 
concentren el conjunt de béns, serveis, i actuacions que es pretenen dur a terme, finançats a 
càrrec dels fons públics, per tal d’avançar en l’acompliment de l’estratègia de la correspo-
nent administració. 

Probablement el pressupost és un dels elements més rellevants dins l’àmbit del sector pú-
blic per la seva naturalesa plural: comptable, jurídica i política. El pressupost, a part de re-
collir i organitzar l’activitat financera de l’Administració, és un document jurídic amb rang 
de llei que autoritza i vincula l’Administració pública a fer  despeses i obtenir ingressos 
amb els quals poder complir les funcions que té encomanades per la societat, dins del seu 
corresponent àmbit de competències. Per un altre costat, té una vessant política, ja que, 
d’una banda, reflecteix la política econòmica del govern a través dels seus comptes i, d’una 
altra, mostra totes les actuacions i polítiques que ha de dur a terme i per les quals posteri-
orment ha de retre comptes als ciutadans i als seus representants. 

En el projecte de pressupostos de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per al 2014, s’ha prio-
ritzat les despeses segons el marc de disponibilitat de recursos que defineixen una previsió 
prudent i realista dels ingressos i dels objectius financers propis. D’aquesta forma, el pro-
jecte de pressupost 2014 s’orienta cap a una assignació i priorització estratègica de la des-
pesa, vetllant a l’hora per mantenir la sostenibilitat i salut de les finances municipals. 

El projecte de pressupost per al 2014 tracta de respondre al context econòmic i social que 
actualment tenim, essent les principals prioritats la reactivació econòmica, els serveis als 
ciutadans, i l’atenció a les persones, en especial aquelles en situació de vulnerabilitat. 

Vilassar de Dalt, tot i que comparteix les incerteses econòmiques que viu el conjunt del 
país, disposa de projectes engrescadors, amb capacitat de generar optimismes a la societat, 
que són fruit d’esforços i treball que sembla que comencen a donar resultats. Projectes com 
el gran Establiment Comercial i Hoteler a Can Nolla, que no solsament representa un in-
gressos importants per a les finances municipals al llarg de 3 anys més, sinó que suposarà 
la creació de nous llocs de treball a la nostra vila, així com nova activitat econòmica gene-
radora de riquesa en el nostre territori.  
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Però comptem amb més projectes i reptes, uns que ja són realitat com l’adjudicació dels 
terrenys annexos al centre comercial,  per la creació d’un centre esportiu i pàdel, el que su-
posa més oferta esportiva i de lleure pel nostre poble, probablement afluència de gent dels 
voltants. Com l’adjudicació dels terrenys per a la construcció del Tanatori Cementiri pel 
que està previst rebre uns ingressos en l’exercici 2014 de 734.000€. 

Cal destacar que l’Ajuntament no sols contribueix a la regeneració econòmica del poble 
mitjançant els seus projectes econòmics, sinó que també amb el manteniment d’unes finan-
ces solvents i amb una important reducció del termini de pagament als proveïdors, generant 
així confiança i facilitant les condicions per al creixement del teixit econòmic del poble. En 
aquest sentit ha estat un important pas acollir-nos al mecanisme extraordinari de pagaments 
a proveïdors, concedit per l’Estat a través del Reial Decret legislatiu 8/2013, de 28 de juny. 

Unes millors condicions econòmiques i la generació de llocs de treball permetrà, a la seva 
vegada, fer front a les difícils situacions que viuen les persones que s’han vist altament 
afectades per la crisi econòmica. 

La crisi econòmica ha tingut un impacte destacat en les condicions de vida d’una part im-
portant veïns dels poble, creant situacions de pobresa, i posant en situacions difícils a mol-
tes persones i famílies, especialment als individus i col·lectius en situació de vulnerabilitat. 
Que s’apropen als nostres serveis socials que a l’hora transmeten l’existència d’aquestes 
necessitats. Envers, aquesta problemàtica, l’Ajuntament fa un decidit gest per orientar part 
dels seus recursos i esforços per tal de reforçar les seves polítiques socials, com, per exem-
ple, l’atenció a les emergències socials, la recent modificació del reglament Municipal de 
Serveis Socials, per afegir una nova modalitat de prestació econòmica mínima mensual, la 
Renda Mínima de Subsistència, per tal que les persones en situació d’extrema vulnerabili-
tat social i econòmica puguin cobrir les seves necessitats bàsiques. 

Tanmateix, la regeneració urbana i l’avenç cap un model de poble cada cop més sostenible, 
accessible, net al servei dels ciutadans esdevé alhora un altre eix estratègic dins de les prio-
ritats fixades. 

2. Contingut 

La proposta de pressupostos de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per l’exercici 2014 que es 
presenta al Ple per a la seva aprovació conté: 

El pressupost general consolidat (Ajuntament més Organismes autònoms) és de 
12.821968,00 € pel que fa als ingressos pressupostats i de 12.821.968,00 € de despeses. 

Tant el pressupost de l’Ajuntament com els dels Organismes autònoms i Consorcis es pre-
senten equilibrats i formalment anivellats: 

− Ajuntament de Vilassar de Dalt, de 12.818.864,00 € 
− Emissora Ràdio Municipal de Vilassar de Dalt, de 100.894,36 € 
− Museu-Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt, de 134.845,43 €. 
− Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, de 186.148,74 €. 

El pressupost de la Societat Mercantil de propietat íntegrament municipal Vilassar Serveis 
i Manteniments SLU (VISERMA), es presenta amb superàvit. El pressupost d’ingressos és 
de 796.559,73 € i el pressupost de despeses de 684.623,91 €. 

   



 

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Hisenda 
 

 

Aquests pressupostos s’han confeccionat amb respecte als principis d’equilibri financer, 
universalitat, no afectació e integritat i són l’expressió formal documental, en termes finan-
cers i comptables, del conjunt integrat de decisions que constitueixen el programa directiu 
de l’activitat econòmica a realitzar per l’Ajuntament en cada exercici econòmic i pressu-
postari, a més de constituir el instrument de control de la correcta administració dels recur-
sos municipals. 

El pressupost general de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt està integrat, a més, pels se-
güents documents: 

− La present memòria, que respon a l’obligació imposada per l’article 168 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDLeg 2/2004, de 5 
de març), acompanyada d’una sèrie de quadres i gràfiques comparatives. 

− Un informe econòmic-financer confeccionat per l’interventor municipal. 
− En compliment de l'article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, 

pel qual s'aprova el reglament de la llei d'estabilitat pressupostària en la seva 
aplicació a les entitats locals, i en referència al compliment de les tres regles fis-
cals que donen suport els principis d'estabilitat i de sostenibilitat previstos a la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, Equilibri o superàvit estructural, Límit de la ràtio de deute públic so-
bre PIB i Regla de despesa, s’incorpora l’informe d’avaluació confeccionat per 
la intervenció municipal. 

− Un resum dels pressupostos per capítols i el pressupost consolidat. 
− L’estat relatiu a l’estabilitat pressupostària. 
− El Pla de finançament de les inversions. 
− Programa anual de les actuacions, inversió i finançament de la societat mercan-

til. 
− L’estat de previsió de situació i moviments del deute de l’exercici 2014. 
− L’avanç de la liquidació de l’exercici 2013 de l’Ajuntament, amb referència al 

31/12/2013. 
− L’annex de personal de l’Ajuntament i les plantilles de personal dels ens que 

formen el grup econòmic municipal. 
− Les bases d’execució del pressupost per l’exercici, que constitueixen l’adaptació 

de les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització i circums-
tàncies de la pròpia Entitat, així com aquelles altres necessàries per a la seva en-
certada gestió. 
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3. Aspectes més significatius 

El pressupost d’ingressos en termes consolidats (Ajuntament i Organismes autònoms) que 
es presenta per a la seva aprovació és de 12.818.864,00 €, que suposa un decrement del 
4,54% respecte de les previsions efectuades en el Pla d’ajust per a 2014. 

Així mateix el pressupost de despeses és de 12.818.864,00 € i representa una increment en 
termes consolidats 4,82% respecte el Pla d’ajust. 

Pel que fa referència a les previsions efectuades en el pla d’ajust revisat i aprovar pel Ple-
nari en data 19 de setembre de 2013, la seva comparació a nivell de capítols amb el pressu-
post presentat a aprovació és la següent: 

INGRESSOS 

Capítol Descripció PRESS. 2013 PREVISIONS 

PLA D’AJUST 

DIFERÈNCIA % 

I IMPOSTOS DIRECTES 4.808.700,00 4.782.672,00 26.028,00 0,54% 

II IMPOSTOS INDIRECTES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 

III TAXES, PREUS PÚBLICS I  ALTRES INGRESSOS 2.438.008,00 2.445.157,00 -7.149,00 -0,29% 

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.558.555,00 3.209.848,00 -651.293,00 -25,46% 

V INGRESSOS PATRIMONIALS 2.863.601,00 2.863.709,00 -108,00 0,00% 

VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS  0,00 0,00  

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 

VIII ACTIUS FINANCERS  0,00 0,00  

IX PASSIUS FINANCERS  0,00 0,00  

    12.818.864,00 13.401.386,00 -582.522,00 -4,54% 

 

DESPESES 

Capítol Descripció PRESS.  2013 PREVISIONS 
PLA D’AJUST 

DIFERÈNCIA % 

I DESPESES DE PERSONAL 4.092.926,02 5.044.129,00 -951.202,98 -23,24% 

II DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.212.585,00 2.988.827,00 1.223.758,00 29,05% 

III DESPESES FINANCERES 683.000,00 652.225,00 30.775,00 4,51% 

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 669.850,00 1.069.965,00 -400.115,00 -59,73% 

V FONS DE CONTINGÈNCIA  832.100,00 63.939,00 768.161,00 92,32% 

VI INVERSIONS REALS 811.382,98 901.365,00 -89.982,02 -11,09% 

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 68.000,00 0,00 68.000,00 100,00% 

VIII ACTIUS FINANCERS  0,00 0,00  

IX PASSIUS FINANCERS 1.449.020,00 1.480.678,00 -31.658,00 -2,18% 

    12.818.864,00 12.201.128,00 617.736,00 4,82% 
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El pressupost el podem desglossar de la següent forma: 
 Import % 
Ingressos corrents 12.768.864,00 100,00%
Despeses corrents 10.490.461,02 82,15%
Superàvit corrent 2.278.402,98 17,84%
   
   
Ingressos capital 50.000,00 0,39%
Despeses capital 2.328.402,98 18,23%
Dèficit de capital -2.278.402,98 -17,84%

 

Per tant, s’observa que el superàvit corrent finança en un import de 2.278,40 milers d’ eu-
ros el dèficit de capital (inversions i amortització de passius financers). 

L’amortització de passius prevista és per import de 1.449,02 milers d’euros, i la previsió 
d’estalvi corrent se situa en 829,38 milers d’euros. 

D’altra banda, el procés inversor municipal de l’exercici 2014 segueix restringit però aug-
menta respecte l’exercici anterior, sent la previsió pel proper exercici de 811,38 milers d’€,  

El finançament que proporciona aquests cànons, es distribueix de la següent forma: 
ORIGEN  DELS FONS ATÍPICS IMPORTS 
EQUIPAMENT COMERCIAL CAN NOLLA 2.080.000,00 
EQUIPAMENT ESPORTIU CAN NOLLA 32.500,00 
CÀNON ANTICIPAT CEMENTIRI 734.000,00 
ALTRES CONCESSIONS 17.101,00 

2.863.601,00 

DESTÍ DELS FONS IMPORTS 
DESPESA CORRENT 585.198,02 
INVERSIONS 829.382,98 
AMORTITZACIÓ DE PASSIUS 1.449.020,00 

2.863.601,00 

El pressupost ha estat elaborat tenint en compte la previsió d’ingressos calculada a partir de 
les Ordenances fiscals reguladores d’impostos, taxes i preus públics en vigor des de el dia 
1 de gener de l’any 2014. 

També s’ha tingut en compte alhora de confeccionar aquest pressupost, l’entrada en vigor 
de diverses ponències parcials fruit del nou planejament general, en especial tots aquells 
sectors de nova classificació com poden ser, el polígon industrial Vallmorena II i Can Ma-
ians. A més a més tots els valors cadastrals del municipi es veuran incrementats per un co-
eficient d’actualització d’acord amb les disposicions previstes a la Llei 16/2012, de 27 de 
desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries adreçades a la consolidació de 
les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, que va modificar l’art. 32 del 
Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, i que representarà un increment general del 
10% de tots els valors cadastrals, increment equivalent al 10% que s’ha aplicat els anys 
2012 i 2013 derivat de les disposicions del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèfi-
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cit públic, que en el seu article 8 s'establia un increment del 10% pels exercicis 2012 i 
2013, per als municipis que hagin estat objecte d'un procediment de valoració col·lectiva 
de caràcter general per a béns immobles urbans com a conseqüència d'una ponència de va-
lors total aprovada amb anterioritat a l'any 2002. 

Quant a les despeses es recullen les obligacions derivades dels compromisos adquirits per 
aquesta Corporació, en matèria de personal, valoració dels llocs de treball, contractes de 
prestació de serveis municipals, convenis diversos, aportacions a altres ens i endeutament. 

Quant a les modificacions quantitatives d’aquest pressupost respecte al de l’exercici 2013, 
es troben totes recollides i detallades en els quadres comparatius que acompanyen a aques-
ta memòria.  

En tot cas, les més significatives son: 

1. Ingressos: 

a) El capítol I (impostos directes) s’incrementa un 8,49 %, gràcies principalment a 
l’increment del tipus impositiu per als béns immobles urbans per al 2014, que és 
del 4,02% i pels béns immobles rústics és del 4%. Ambdós increments inferiors a 
allò que marca el Pla d’Ajust aprovat.  

b) El capítol II d’ingressos (impostos indirectes), aquest capítol es redueix un 52,38 % 
respecte al pressupost 2013, ja que l’exercici anterior s’havia pressupostat l’ingrés 
corresponent a la llicència d’obres de l’equipament comercials de Can Nolla. 

c) El capítol III (taxes i altres ingressos ) es redueix en termes generals un 5,06%.  

d) El capítol IV (transferències corrents) es redueix un 1,13% bàsicament per l’ajust a 
la baixa del PIE per a 2014. 

e) El capítol V d’ingressos s’incrementa en un 54,30% respecte al de l’exercici 2013. 
En aquest capítol es destaquen els Ingressos atípics corresponents al projecte del 
Cementiri mancomunat, les pistes de Pàdel i l’equipament comercial de Can Nolla, 

f) El capítol VII d’ingressos disminueix un 64.29%. respecte allò que es va preveure 
el 2013. No s’han previst subvencions del PUOSC atesa la demora en el pagament 
per part de la Generalitat i les tensions de liquiditat que l’execució d’aquests pro-
jectes podria generar, es contemplen únicament les subvencions de la Diputació de 
Barcelona destinades a la reparació de la Piscina Municipal, les obres de l’edifici de 
Can Pons i a la inversió en eficiència energètica dels edificis i altres equipaments. 

g) Pel que fa al capítol IX (passius financers), aquest no es contempla cap préstec nou 

2. Despeses: 

a) D’acord amb la plantilla es presenta l’annex de personal l’import del qual es de 
4.334.099,72 € L’import del capítol 1 consolidat és de 4.229.110,81 euros d’acord 
amb els annexos de personal que s’integren com documents a l’expedient de 
l’avantprojecte del pressupost per a 2014. 

En referència a l’annex de personal de l’Ajuntament, l’import del qual és de 
4.092.926,02 euros, cosa que suposa un estalvi respecte el pressupost definitiu de 
l’any 2013, del 5,56%. 
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Referent a l’Emissora Municipal cal indicar que d’acord amb la plantilla es presen-
ta l’annex de personal l’import del qual és de 85.714,36€ un import que respecte les 
vigents a 31 de desembre de 2013, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes 
de comparació no s’incrementa.  

Referent al Museu Arxiu Municipal cal indicar que d’acord amb la plantilla es pre-
senta l’annex de personal l’import del qual és de 50.470,43€ un import que respecte 
les vigents a 31 de desembre de 2013, en termes d’homogeneïtat per als dos perío-
des de comparació no s’incrementa.  

Referent al Consorci del Centre Teatral i Cultural la Massa cal indicar que d’acord 
amb la plantilla es presenta l’annex de personal l’import del qual és de 117.048,74 
€ un import que respecte les vigents a 31 de desembre de 2013, en termes 
d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació no s’incrementa.  

Referent a l’empresa municipal Viserma Serveis i Manteniments SLU cal indicar 
que d’acord amb la plantilla es presenta l’annex de personal l’import del qual és de 
239.196,37 € un import que respecte les vigents a 31 de desembre de 2013, en ter-
mes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació no s’incrementa.  

b) El capítol II (bens corrents i serveis) s’incrementa en un 16,89% respecte el 2013, 
aquest increment es conseqüència de la dotació suficient de moltes partides de man-
teniment que davant la manca d’inversions de reposició dels últims exercicis i s’han 
de dotar suficientment per a garantir els serveis bàsics, edificis municipals i vies 
públiques, en definitiva serveis a la ciutadania, malgrat tot, s’ha efectuat un impor-
tant esforç de racionalització de la despesa, s’ha estat rigorós en l’import de les 
despeses plurianuals i en la valoració dels consums per tal que s’ajustin a la realitat. 

c) El capítol III (despeses financeres) pràcticament es manté com a l’exercici anterior, 
això és conseqüència de la davallada l’índex EURIBOR, al qual estan referenciat la 
majoria dels préstecs concertats, també es preveu una reducció dels interessos de 
demora que ha de suportar l’ajuntament conseqüència de la manca puntual de pa-
gament de les seves obligacions dons es preveu que al llarg del 2013 els terminis de 
pagament a proveïdors s’ajustaran al que preveu la normativa vigent.  

d) El capítol IV (transferències corrents) pateix una reducció del 25,31%, degut bàsi-
cament a la reducció de les transferències a favor de la societat municipal Viserma, 
atès que a l’exercici 2013 es van regularitzar totes aquelles despeses pendents 
d’aplicar al pressupost d’exercicis anteriors que eren de 223.500 euros. S’ha man-
tingut la reducció de les subvencions a entitats, i s’han pressupostant de forma fina-
lista aquelles més essencials. 

e) El capítol VI (inversions reals) s’incrementa un 102%, continuem compromesos 
amb les inversions endegades, com són les obres de la Biblioteca Can Mañé, la Pis-
cina Municipal, les obres de l’edifici de Can Pons i a la inversió en eficiència ener-
gètica dels edificis i altres equipaments, les obres de reparació del pavelló polies-
portiu i les millores en vies públiques amb una nova capa asfàltica, i enllumenat.  

El detall és el següent: 
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MILLORES PARCS I JARDINS 60.000,00 

OBRES CONDICIONAMENT EDIFICI CAN PONS 60.000,00 

OBRES REPARACIÓ POLIESPORTIU 60.000,00 

PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DIVERSOS ESPAIS 55.389,98 

COMPRA MINIEXCAVADORA 51.000,00 

PLA ACCESSIBILITAT (BARRERES ARQUITECTÒNIQUES) 43.000,00 

ADQUISICIÓ FINCA MESTRA VILADROSA NUM. 54 36.000,00 

NOU CENTRE REFUGI D'ANIMALS 30.000,00 

IMPLANTACIÓ PISTA SKATE 30.000,00 

REDACCIÓ PLA MOBILITAT (ORDENACIÓ TRANSIT RODAT) 30.000,00 

IMPLANTACIÓ MESURES PAES 30.000,00 

OBRES REPARACIÓ PISCINA MUNICIPAL (FASE II) 25.000,00 

CONDICIONAMENT D'APARCAMENTS 20.000,00 

MILLORA CLIMATITZACIÓ CAN ROBINAT 20.000,00 

MOBILIARI BIBLIOTECA CAN MANYER 18.508,00 

MILLORES COMUNICATIVES 16.000,00 

EQUIPS INFORMÀTICS 16.000,00 

MILLORES ENLLUMENAT PÚBLIC 15.000,00 

REHABILITACIÓ MERCAT DEL CARME - POLIVALENT 15.000,00 

ADQUISICIÓ DACIA DOKKER PER US DELS LAMPISTES 15.000,00 

MILLORES SENYALITZACIÓ VERTICAL 15.000,00 

LEASING MAQUINARIA GIMNÀS PISCINA I POLIESPORTIU 14.000,00 

CONTENIDORS 13.000,00 

FIBRA CAMÍ DE CAN PONS 12.000,00 

COMPRA PETITA MAQUINARIA DE REPOSICIÓ 12.000,00 

CALDERA CALEFACCIÓ CAN RAFART 12.000,00 

ADQUISICIÓ GÀBIES I REPOSICIÓ DE MATERIAL 11.000,00 

CONSOLIDACIÓ ESCALA ELS RAJOLERS 10.000,00 

 

f) Pel que fa referència al capítol IX de passius financers, aquestes s’incrementen el 
51% respecte allò que es va pressupostar per a l’exercici 2013, atès que comencen a 
finalitzar les manques d’amortització de capital introduïdes gràcies a la reestructu-
ració del deute que es va efectuar, i sobre tot per que comença a amortitzar 
l’operació de préstec formalitzada en el marc del RDL 4/2012 pel qual s’articulava 
un mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors. 

4. Objectius generals per 2014 

Volem que Vilassar segueixi estan capdavanter en tots aquells aspectes que tinguin signifi-
cació social i aquest fet diferencial el reflectim en aquest pressupost, un pressupost que 
atesa la situació que estem travessant tant a Catalunya com a la resta del Estat, però que no 
deixarà sense cobertura cap de les necessitats bàsiques que els ciutadans de Vilassar reque-
reixen. 

 

   



 

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Hisenda 
 

 

   

Les grans línies del projecte de pressupost 2014 es centren en:  

• Garantir la solvència i sostenibilitat financera de l’Ajuntament.  

• Manteniment i priorització de les despeses corrents, orientant l’assignació de recur-
sos cap aquells programes, serveis i projectes que contribueixin a la consecució de 
la recuperació econòmica a través d’impulsar els projectes singulars que s’han anat 
concretant al llarg d’aquest dos últims exercicis, així com i situar Vilassar de Dalt 
en el mapa, sense oblidar la protecció de les persones més vulnerables.  

• Impulsar les infraestructures i la regeneració urbana que el poble necessita, mitjan-
çant un notable increment dels imports destinats a les inversions i als manteni-
ments. 

Continuarem treballant també en la millora dels serveis als ciutadans, tant pel que fa a la 
qualitat com a la quantitat dels serveis que oferim, continuant amb les iniciatives ja en 
marxa tendents a la modernització de la gestió administrativa per aconseguir una adminis-
tració més eficient, econòmica i transparent dels recursos públics. Seguirem contribuint a 
la redistribució dels recursos per afavorir la justícia social i el recolzament als col·lectius 
mes desafavorits. Volem continuar garantint la creació d’ocupació al poble i la promoció 
econòmica i el turisme a la vila. Tenint com a valors essencials la seguretat ciutadana i la 
protecció civil, sense oblidar la contribució a fomentar la cultura, l’esbarjo i l’educació a 
tots els nivells. 

La prudència en els comptes municipals, sobre tot en moments de tanta incertesa i la de-
terminació en millorar l’eficiència, ens han de permetre mirar el futur negre amb optimis-
me. Tenim la percepció de que les coses aniran canviant a millor, gràcies, als ingressos atí-
pics provinents de l’equipament comercial de Can Nolla, (que avui ja és un fet) i del nou 
Cementiri Municipal i serveis funeraris relacionats i alguna altre concessió que s’està ges-
tionant 

 

Un enorme esforç col·lectiu per repensar l’Ajuntament i adaptar-lo als nous temps. 

 

Vilassar de Dalt, 21 de novembre de 2013. 

 

El Regidor d’ Economia,  

 

 

Benet Oliva i Ricós 
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