
El govern municipal del PSC és incapaç 
d’encarar els reptes actuals i de futur,  i es 
limita a traspassar els efectes de la crisi i 
de la seva  mala gestió a la ciutadania,  
AUGMENTANT els impostos, els preus 
dels serveis i reduint les aportacions als 
serveis a les persones 

Els pressupostos 

1.  Augmenta l’IBI: 11,7 %  (el 2012 ja va augmentar un 14%) 

2.  Augmenta la Taxa de residus: 4,7 % 

3.  Augmenta la resta de taxes: 3% 

4.  Manté els preus desorbitats: Escoles Bressol, Conservatori i l’Escola Illa 

• Bonificar un 100 %  els aturats de llarga durada i sense cap prestació 

• Congelar la Taxa de residus, per compensar en part l’increment de l’IBI 

• Fraccionar els rebuts al llarg de l’any 

• Eliminar la taxa a les entitats per l’ús dels equipaments municipals 

Què ha proposat l’Entesa? 

Què fa el govern municipal? 
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En cultura, educació, salut, serveis 
socials, esports, gent gran  i dependèn-
cia,  promoció econòmica i comerç 

Si el pressupost és de  154,5 milions € 

El 70% del pressupost es dedicarà a 
serveis per a les persones 

El govern socialista diu que: 
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Departament 2012 2013 Pèrdua 

Cultura 7.398.859 6.958.156 - 5,9% 

Educació 13.936.839 12.022.333 - 13,7% 

Salut 2.227.493 2.113.403 - 5,1% 

Serveis Socials 6.194.458 5.968.643 - 3.6% 

Esports 6.036.567 4.313.911 - 28,5% 

Gent gran  i dependència 7.682.800 6.770.158 - 11,8% 

Promoció econòmica i comerç 10.120.932 8.943.050 - 11,6% 

TOTAL 53.597.948 47.089.654 - 6,5 M € 

 i tindrem MENYS serveis  

l’Entesa per Sabadell informa i fa oposició  

i això és NOMÉS el 30 %  

pagarem MÉS  
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Però, en realitat s’hi destinen ... 

Si això fos cert, a quan pujaria? 


