Solivella, Juliol de 2014
Núm. 07/2014

 PRESSUPOSTOS

TOTAL INGRESSOS/DESPESES
INVERSIONS DEL CAPÍTOL 6

2011
472.500,00 €
106.029,23 €

2012
1.025.850,00 €
517.050,00 €

2013
1.091.325,00 €
590.250,00 €

 PRESSUPOST MUNICIPAL 2014
DESPESES

1
2
3
4
6
9

Despeses de personal
Depeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers

131.400,00 €
268.650,00 €
31.800,00 €
67.100,00 €
386.000,00 €
21.450,00 €

TOTAL

906.400,00 €

INGRESSOS
1 Impostos directes
2 Impostos indirectes
3 Taxes, preus públics
4 Tranf. corrents
5 Ingressos patrimonials
7 Tranf. capital
8 Actius financers

222.500,00 €
5.000,00 €
85.550,00 €
221.400,00 €
9.150,00 €
362.800,00 €
0,00 €

TOTAL

906.400,00 €
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2014
906.400,00 €
386.000,00 €

 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2013

DESPESES

Capítol 1
Despeses de personal
Personal funcionari
Personal laboral
Quotes seg. social

119.588,85 €
47.552,66 €
41.770,84 €
30.265,35 €

Capítol 2
Despeses corrents en béns i serveis
Reparacions i manteniment (enllumenat, voreres, vials…)
Material, subministraments i altres (materials, Fecsa, Telefónica…)
Dietes i locomocions càrrecs electes (alcalde i regidors)
Lloguer d'oficines de correus, magatzem Salat

240.743,40 €
26.637,89 €
208.106,92 €
3.080,33 €
2.918,26 €

Capítol 3
Despeses financeres
De prestecs
Interessos

14.142,47 €
1.654,50 €
12.487,97 €

Capítol 4
Transferències corrents
Consell Comarcal (escombraries)
Institucions (entitats del poble)

59.371,60 €
52.620,58 €
6.751,02 €

Capítol 6
Arranjament camins
Museu del castell
Sala de lectura
Construcció nínxols
Reparació xarxa d'aigua
Equip. informàtic

7.766,05 €
679.692,09 €
9.557,33 €
15.260,00 €
7.195,60 €
1.000,00 €

Capítol 9

720.471,07 €

21.428,57 €
Amortització préstec

21.428,57 €

TOTAL

1.175.745,96 €

La ràtio d’endeutament segons la liquidació del 2012 era de 53,19 €. Actualment la ràtio
d’endeutament de Solivella és de 49,46%, i el seu màxim està establert en un 114%.
Durant l’any 2010 es va signar un préstec ampliatori a l’existent fins a un import de 300.000 €
per atendre inversions. A l’actualitat l’import del préstec és de 257.142,86 €.
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INGRESSOS

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol 4

Impostos directes
IBI RÚSTICA
IBI URBANA
IMPTOST VEHICLES
IAE
Impostos indirectes
Llicències d'obres

197.101,71 €
7.244,57 €
143.032,32 €
42.519,85 €
4.304,97 €
4.850,46 €
4.850,46 €

Taxes i preus públics
Recollida d'escombraries
Taxes prestacio de serveis
Fecsa-Telefónica
Altres ingressos
Taxa cementiri

78.181,73 €
67.098,00 €
3.520,17 €
2.206,27 €
1.187,00 €
4.170,29 €

Transferències corrents
De l'Estat
De la Generalitat
Diputacio
Altres

225.504,67 €
106.680,54 €
47.628,09 €
62.670,64 €
8.525,40 €

Capítol 5

Ingressos patrimonials
Aprofitaments

403,28 €
22.660,00 €

Capítol 7

Transf. capital

Capítol 8

Generalitat
Adm. General
Diputació
Feder
Actius financers

23.063,28 €

533.437,76 €
116.553,00 €
- €
28.374,76 €
388.510,00 €
- €

TOTAL

-

€

1.062.139,61 €
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 EN SENYAL DE PROTESTA: Una vergonya!
Cada any, en apropar-se l’estiu, des de l’ajuntament es donen un seguit d’instruccions i
recomanacions per tal de celebrar revetlles amb precaució i fer un bon ús dels productes
pirotècnics, la qual cosa ja fou posada de manifest a l’informatiu núm. 5 del passat mes de
juny. A la vegada, també es donava un enunciat que deia ULL, PARES! De res a servit. El
resultat d’aquest any el podem resumir breument: s’han cremat papereres i diverses bústies
s’han fet explotar, tant públiques (Societat) com a diverses cases del poble.
I ens preguntem que, aquells que ho han fet, d’on han tret els productes pirotècnics? Qui els hi
ha comprat i amb quins diners? Per què s’ha fet ús de pirotècnia sense tenir l’edat
reglamentària? Per què els pares ho han permès?
Per tot això, totes aquelles persones que ho vulguin posar de manifest, i a la vegada vulguin
reclamar, que passin per casa de la vila a manifestar-ho i facin una valoració de danys.
 ALTRES ACTES VANDÀLICS
Des de fa un temps, diversos contenidors pateixen uns actes incívics que consisteixen a treure
el vidre o altres residus i escampar-los i llençar-los contra tercers. Fet que, en el cas del vidre,
provoca un risc afegit. També s’ha detectat accions contra instal·lacions de l’aigua, llum
pública, i llocs patrimonials com el castell, i contra finques privades (teulades i terrats). Una
de les darreres accions ha estat la de ratllar les façanes dels edificis públics (Societat, casa de
la vila...), així com fer un ús inadequat de les places i jardins. Tot plegat no ajuda gens a
donar una imatge endreçada i de respecte per tot allò que és propi, de casa. Els pares saben
on són els seus fills quan surten de casa? Els pares saben què estan fent els seus fills a les
dotze o la una de la nit? Quan es diuen coses que han passat pel poble, els pares es pregunten
si els de casa seva en saben alguna cosa? Tan difícil no deu ser.
Si aquestes ratlles serveixen per a alguna cosa, millor que millor.
 COSTOS DE TELEFONIA
Us relacionem els costos de despesa telefonica dels anys 2012-2013 dels edificis municipals.

2012
ESCOLA
OFICINES
SOCIETAT
AGUTZIL
ALCALDE

2013

918,76 €
3.817,57 €
596,40 €
679,82 €
706,20 €

978,27 €
2.956,84 €
596,40 €
542,58 €
542,58 €

6.718,75 €

5.616,67 €

*el cost assumeix dues línies telèfon i fax
*Costos línia ascensor
*l'any 2013 s'unifiquen les factures
dels dos telèfons mòbils en un sol contracte

El telèfon de les oficines també es utilitzat per les entitats del poble que ho necessitin a l’igual
que la xarxa d’internet dins del sevei de puntinc.
L’Ajuntament també disposa d’un servei de SMS el qual té un cost de 600€ anuals.
Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
www.solivella.cat
secretaria@solivella.cat
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