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És la diferència entre les transferències avançades per l’Estat i els diners recaptats l’any 2008

Els ajuntaments de la comarca 
han de tornar set milions a l’Estat

El deute dels ajuntaments amb l’Estat
Municipi Població Total liquidació (en euros) Mitjana per veí

L’Ametlla del Vallès 7.796 100.401,18 12,88

Aiguafreda 2.428 37.610,17 15,49

Bigues i Riells 8.191 124.945,41 15,25

Caldes de Montbui 16.518 296.985,91 17,98

Campins 380 6.831,84 17,98

Canovelles 15.816 361.955,25 22,89

Cànoves i Samalús 2.693 46.691,04 17,34

Cardedeu 16.102 312.869,39 19,43

Castellcir 631 5.446,34 8,63

Castelltercol 2.325 27.981,89 12,04

Fogars de Montclús 459 7.865,85 17,14

Les Franqueses del Vallès 16.978 223.826,55 13,18

La Garriga 14.585 343.347,39 23,54

Granera 72 1.515,82 21,05

Granollers 60.122 1.118.525,84 18,60

Gualba 1.126 10.254,55 9,11

La Llagosta 13.645 280.435,29 20,55

Llinars del Vallès 8.839 160.717,03 18,18

Lliçà d’Amunt 13.809 270.253,94 19,57

Lliçà de Vall 6.182 128.888,33 20,85

Martorelles 4.905 93.034,82 18,97

Mollet del Vallès 51.912 960.833,01 18,51

Figaró-Montmany 1.045 14.290,31 13,67

Montmeló 8.870 193.118,88 21,77

Montornès del Vallès 15.058 289.702,64 19,24

Montseny 320 2.196,39 6,86

Parets del Vallès 17.224 405.596,97 23,55

La Roca del Vallès 10.032 169.124,98 16,86

Sant Antoni de Vilamajor 5.332 80.578,31 15,11

Sant Celoni 16.586 262.038,17 15,80

Sant Esteve de Palautordera 2.364 29.176,10 12,34

Sant Fost de Campsentelles 7.939 128.952,15 16,24

Sant Feliu de Codines 5.620 101.888,07 18,13

Sant Pere de Vilamajor 3.891 48.485,84 12,46

Sant Quirze Safaja 617 15.316,69 24,82

Santa Eulàlia de Ronçana 6.669 110.491,12 16,57

Santa Maria de Martorelles 813 8.435,09 10,38

Santa Maria de Palautordera 8.614 136.449,24 15,84

Tagamanent 303 4.890,21 16,14

Vallgorguina 2.404 22.255,44 9,26

Vallromanes 2.206 51.086,02 23,16

Vilalba Sasserra 585 11.318,62 19,35

Vilanova del Vallès 4.459 17.112,24 3,84

Total Vallès Oriental 386.465 7.023.720,32 18,17

Font: Ministeri d’Economia
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Els 43 ajuntaments de la 
comarca hauran de tornar 
tots plegats poc més de set 
milions d’euros al govern 
espanyol corresponents a la 
diferència entre els diners 
avançats en les transferèn-
cies de l’Estat de l’any 2008 
i els diners recaptats pels 
ajuntaments. Tradicional-
ment, aquests diferencials 
sempre eren favorables als 
ajuntaments i l’Estat els 
havia d’acabar ingressant 
més diners. Els comptes de 
l’any 2008 van sortir al revés 
i seran els consistoris els qui 
hauran de tornar diners a 
Madrid. Es preveu que amb 
la liquidació del 2009 torni 
a repetir-se la situació. Tot 
plegat, accentua el precari 
equilibri de les hisendes 
locals. Els ajuntaments de la 
comarca consultats per EL 9 
NOU reclamen la condonació 
d’aquest deute.

Segons les dades del 
Ministeri d’Economia, cada 
vallesà haurà de tornar de 
mitjana a l’Estat 18,17 euros 
a través del seu ajuntament 
(vegeu quadre adjunt). En 
alguns municipis, però, la 
quota sobrepassa els 23 
euros. Passa a Sant Quirze 
Safaja (24,82), Parets 
(23,55), la Garriga (23,54) 
i Vallromanes (23,16). 
Granollers i Mollet, les ciu-
tats amb més habitants, són 
els municipis que han de tor-
nar més diners en nombres 
absoluts: 1.118.525,84 euros, 
en el primer cas, i 960.833,01 
euros, en el segon.

L’alcalde de Parets, Joan 
Seguer (PSC), és partidari 
que l’Estat condoni el deute 
i que si s’ha de pagar és per-
meti un marge d’almenys 
cinc anys. “Pagar-ho tot de 
cop seria un cop a la línia de 
flotació dels ajuntaments” 
que posaria en perill algun 
dels serveis que es donen, 
assegura Seguer. Amb tot, 
a l’Ajuntament de Parets, 
“tenim un romanent de tre-
soreria positiu i un coixí per 
poder-hi fer front”, assegura.

ESPOLI DES DE MADRID

L’alcalde de Sant Celoni, 
Francesc Deulofeu (CiU), 
afirma que la petició del 
govern espanyol fa que “com 
a país ens sentim espoliats 
perquè paguem molts impos-
tos i en rebem molt pocs”. “És 
la gota que fa vessar el got. 
Ens situa en una posició com-

plicada i minva la capacitat 
d’inversió dels ajuntaments”, 
diu. “Crec que l’Estat ens 
hauria de perdonar aquests 
diners”, proposa Deulofeu.

També és contundent 
l’alcaldessa de Cardedeu, 
Calamanda Vila (CiU): 
“M’estan traient euros 
de la butxaca de cada veí. 
Estan espoliant les hisendes 

locals”. Per Vila, la reclama-
ció de l’Estat “posa en perill” 
l’economia dels ajuntaments, 
que són els més propers als 
ciutadans i els que ofereixen 
més serveis. “Hi ha serveis 
necessaris que dóna l’Ajun-
tament com el transport 
públic. Necessitem aquests 
diners”, assegura Vila.

La petició econòmica de 

l’Estat també es veu amb 
mals ulls des dels pobles més 
petits. “Va desastrosament 
malament”, diu l’alcalde de 
Vallgorguina, Joan Mora 
(CiU). “22.000 euros per un 
ajuntament com el nostre 
són diners”, assegura Mora 
que lamenta que “els ajun-
taments sempre són els pri-
mers en rebre”. 

Els alcaldes 
reclamen al 
govern que 
revisi el model 
de finançament
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A més de la condonació, 
els alcaldes reclamen que 
s’obri un debat sobre el 
finançament dels muni-
cipis. Per als alcaldes, 
els municipis haurien 
de rebre almenys el 25% 
dels ingressos de l’Estat, 
al mateix nivell que les 
comunitats autònomes. 
“Fa molts anys que estem 
encallats en el 13%”, 
lamenta l’alcalde de 
Parets, Joan Seguer.

L’alcalde de Sant Celoni, 
Francesc Deulofeu, tam-
bé critica que no hi hagi 
hagut “una actualització 
del sistema de finança-
ment” dels municipis, que, 
segons ell, cal afrontar 
amb urgència. L’alcaldessa 
de Cardedeu, Calamanda 
Vila, creu que “l’Estat, en 
lloc de generar riquesa, 
es dedica a generar tensi-
ons”. Des de la Garriga, el 
regidor d’Hisenda i alcal-
de accidental, Joan Bou 
(PSC), indica que aquesta 
petició econòmica “se 
suma al mal finançament 
dels ajuntaments”. També 
coincideix que això “pot 
posar en perill alguns ser-
veis”. La Garriga ja havia 
previst a l’hora de fer el 
pressupost municipal de 
2010 que s’haurien de 
retornar aquests diners.

L’alcalde de 
Vallgorguina, Joan Mora, 
es mostra pessimista: “Tot-
hom diu que s’ha de solu-
cionar el sistema de finan-
çament dels ajuntaments 
però dubto que hi hagi la 
voluntat per fer-ho”.

VILANOVA TÉ LA 
MITJANA MÉS BAIXA

Vilanova és el poble que, 
de mitjana, ha de tornar 
menys diners per habitant 
(3,84 euros). L’alcalde 
Oriol Safont (UpV) ho 
atribueix a l’important 
creixement demogràfic 
que ha experimentat el 
poble aquests darrers 
anys. “Quantitativament 
no és un import preocu-
pant per a Vilanova  però 
sí que ho és el concepte. 
Sobta que l’Estat reclami 
aquests diners. Haurien 
de reflexionar sobre fins 
a quin punt és just que 
ens els reclamin”. Tots els 
pobles de la comarca han 
de tornar diners, segons la 
liquidació.


