Aprovació de les ordenances fiscals 2020
En un període de 8 anys (2013-2020) la baixada de l’IBI a Sant Gregori haurà estat d’un 11 %.

En el ple ordinari de setembre es van aprovar les ordenances fiscals de l’exercici
2020, en què hi haurà un increment de
l’IBI (5 %), l’IAE (1 %) i l’IVTM (2 %), i les
taxes i preus públics experimentaran un increment d’un 2 % a partir de gener de 2020.
Des de l’exercici 2013 no hi havia hagut increments generals en les ordenances fiscals de Sant Gregori, i s’havien
contingut els increments d’IPC o preus creixents de la llum,
l’aigua o el gas en equipaments municipals o enllumenat
de la via pública, que s’havia pogut cobrir amb majors ingressos, inversions d’estalvi o noves aportacions que s’han
consolidat dins el pressupost municipal.
S’ha de tenir en compte que cada exercici és una realitat diferent, i així com durant anys s’havien pogut contenir increments en les ordenances, ara també s’havia de fer
front a l’augment i consolidació de la massa salarial dels
treballadors i treballadores municipals, fruit de la valorització de llocs de treball (aprovada pel Ple aquest mes de
juliol de 2019). Aquesta valorització, signada entre els representants dels treballadors i del sindicat, i que s’aplicarà
en tres exercicis (2019, 2020 i 2021), ha estat negociada
amb l’equip de govern per pal·liar la congelació i pèrdua de
massa salarial dels treballadors de l’administració pública
en general, degut als reials decrets de l’Estat, durant els
darrers anys, en els quals han tingut els salaris congelats
o fins i tot rebaixats per imposicions estatals. En aquest
moment era necessari consolidar aquesta nova despesa.
La responsabilitat de l’equip de govern és ajustar, en cada
moment, els ingressos municipals per garantir totes les
despeses i no generar desequilibris pressupostaris. Tanmateix, també hi haurà despeses i estalvis dins el pressupost
que s’actualitzaran en els propers exercicis. Aquests ajustaments permetran consolidar al pressupost municipal uns
recursos per garantir el bon funcionament de tota l’activitat
i de l’estructura municipal de cara al proper any.
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANT GREGORI

Compliment del programa
de govern
Després de les eleccions municipals el programa electoral s’ha convertit en el programa de govern 20192023, i aquests són alguns dels punts que s’han complert d’ençà que s’ha iniciat aquesta legislatura:
6. S’ha aprovat i iniciat l’aplicació de la valorització de
llocs de treball municipals.
17. S’ha iniciat un procés de participació ciutadana per
prioritzar projectes i serveis del programa de govern al
llarg de la legislatura 2019-2023.
41. S’ha arranjat el pati de P0 a la Llar d’Infants Els
Escarlets.
52. S’ha gestionat el servei de transport públic per a
alumnes de Batxillerat per arribar als instituts de referència.
136. S’ha fet costat a les comissions de festes del municipi en l’organització de les Festes Majors de l’any
2019.
178. S’ha iniciat el servei d’autobús regular entre Girona i L’Olivet de Taialà, Sant Medir i Cartellà.
188. S’han dotat edificis municipals amb instal·lacions
d’energies renovables per fer-los més eficients i generar estalvi en el consum energètic (s’han instal·lat plaques fotovoltaiques a l’Espai Jove Cal Bolet i s’estan
preparant projectes per a altres equipaments municipals).
212. S’han potenciat les accions de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible.
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