PLA DE GOVERN 2015-2019 DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

HISENDA
Continuarem eixugant el deute municipal mitjançant la contenció i racionalització de la despesa. Mantindrem la reducció en els
salaris de l’alcalde i els regidors i regidores, així com la renúncia a càrrecs de confiança i despeses supèrflues. Vetllarem per
garantir criteris ètics, de transparència i participació en la gestió de la hisenda pública.
OBJECTIU GENERAL 1: IMPLEMENTAR MESURES DE RACIONALITZACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
Objectiu específic 1.A: Mantenir la política d’austeritat en sous i despeses del govern i els grups municipals
Actuacions concretes:
a) Mantenir la reducció dels salaris de l'alcalde i els regidors i regidores
b) Renunciar a la figura dels càrrecs de confiança
c) Mantenir les indemnitzacions a regidors i regidores per l’assistència a reunions d’òrgans col·legiats
d) No implementar cap partida per a despeses dels grups municipals
e) Establir que la despesa de propaganda dels partits polítics durant el període electoral no superi mai l’import d’un euro per persona inscrita en el cens
municipal
Objectiu específic 1.B: Aplicar mesures per garantir una hisenda equilibrada
Actuacions concretes:
a) Continuar reduint el deute municipal, minimitzant costos innecessaris, prescindint de pòlisses de crèdit i renegociant contractes quan calgui
b) Mantenir i millorar la planificació anual del cobrament d'impostos
c) Estudiar la possibilitat d’augmentar el fraccionament de tributs a demanda ciutadana
d) No incrementar impostos en la mesura que sigui possible
e) Complir la legislació vigent en matèria de pagament a proveïdors
Objectiu específic 1.C: Garantir criteris ètics, de transparència i participació ciutadana
Actuacions concretes:
a) Publicar mensualment l'estat d'execució del pressupost (ingressos i despeses)
b) Organitzar un cop l’any una audiència pública de tancament de l’exercici econòmic anterior
c) Millorar i reglamentar el pressupost participatiu conjuntament amb l'Àrea de Participació
d) Garantir concursos públics oberts, amb clàusules socials i ambientals quan sigui possible, amb garanties de compliment de la legislació laboral
e) Començar a treballar amb entitats de finances ètiques
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