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Bones Festes

Felices Fiestas

Merry Christmas

Joyeux noël

Frohe weihnachten

2Segon Congrés
El proper 15 de març de 2020 tindrà lloc al Centre Cívic el
Segon Congrés de SOM Fontpineda. Si encara no ets afiliat,
al web somfontpineda.cat hi ha els documents per afegir-te al
projecte que farà de Fontpineda el millor lloc on viure. Sumat’hi!!!

2020
SOM FONTPINEDA us desitja un molt

Bon Any 2020, ple d’il·lusions 

Volem recordar que el SOM treballa i treballarà perquè 
Fontpineda i el seu entorn siguin un lloc on disposem de tots 
els mitjans per tenir una qualitat de vida millor. Treballarem 
per arreglar les coses que depenen de nosaltres i, alhora, 
intentar millorar aquelles que no tenim a l’abast. Aquesta 
serà una lluita que no perdrém, perquè no l’abandonarem 
fins assolir els nostres objectius. 

Volem una ciutadania ben informada i més propera, amb 
una nova mirada, directa, fresca i sense contaminar. 

Volem, des del respecte i la claredat, treballar per dur a 
terme els projectes que Fontpineda necessita. Si és necessa-
ri, ho farem des d’altres instàncies que SÍ ens escoltin i ens 
puguin oferir solucions, si no immediates, SÍ a curt termini. 
Tenim masses carrers i instal·lacions en un estat molt 
precari. S’ha de treballar per impulsar aquest reconeixement 
i resoldre aquests problemes, que s’estan fent eterns. 
Fontpineda necessita resultats. 

Volem que els veïns i veïnes de Fontpineda participin 
d’aquest petit cosmos que és Fontpineda. Volem més 
proximitat entre veïns. Tots sabem que aquells que escollim 
la forma de vida d’una urbanització, i segurament buscada, 
és una mica l’aïllament. Pensem que, fins a cert punt, pot 
estar molt bé, però alhora també veiem que hi ha un desig 
de tenir més contacte veïnal i no limitar-nos als nostres 
habitatges. Entenem que millorar el veïnatge fora bò per a 
fer-nos escoltar en moltes qüestions que ara no poden ser 
compartides. Els canvis passen únicament quan la gent s’hi 
implica i compromet. Hem d’intervenir plegats als projectes 
i a les decisions. 

Bé, no és una carta als Reis, és una carta de REPTES, que poc 
a poc anirem assolint amb l’ajut de tots vosaltres. Hem creat 
una alternativa i s’ha demostrat, amb vots, que aquest és el 
sentir de la majoria dels veïns de Fontpineda.

Bon Any!



2

Nou TRIBUT 

El Tribut Metropolità està establert per oferir serveis en: 
mobilitat, manteniment de parcs i jardins, gestió de residus, 
zones esportives, etc. Els 18 municipis que estàvem a la zona 
2 tarifària, pertanyem a l’AMB des de 2005, però és al 2019 
quan se’ns aplica el tribut metropolità alhora que entrem a 
formar part de la zona 1 tarifària.  

• Està calculat amb base al cadastre i això el fa terriblement 
injust, no és equitatiu i genera profundes desigualtats en 
la seva aplicació. A més a més, les revisions cadastrals 
dels 36 municipis no estan homogeneïtzades i oscil·len 
de 1995 a 2006 (Pallejà té revisió del 2006).

• Altres Ajuntaments ho han gestionat com calia, han aconse-
guit una rebaixa de l’impost del 40%, i alhora augmentar els 
serveis i prestacions (més autobusos, augment de les 
freqüències de pas, etc.). El nostre Ajuntament, tot i les 
advertències (també als Plens), no ha fet res fins ara, i han 
estat les pressions de la ciutadania i d’entitats i partits que 
no formen part del govern, qui han provocat una reacció 
d’alcaldia a la desesperada. Cal recordar també que el nostre 
Hospital de referència és Martorell, i no han fet res per 
poder-hi accedir amb la tarifa de Zona 1. 

• NO s’ha treballat gens pels interessos del nostre municipi 
per part de l’equip de govern, i l’Alcaldessa s’ha conformat 
passivament amb allò que l’Àrea Metropolitana Barcelona 
(AMB) ha decidit. Vistes les conseqüències d’aquesta 
actitud, ara es volen justificar amb mocions que ja van tard 
(el 2019 haurem pagat per ben poca cosa a canvi) i suposa-
des rebaixes de l’IBI, que malmeten encara més el pressu-
post de l’Ajuntament, ja que l’AMB seguirà cobrant la 
totalitat del tribut, el ciutadà pagarà més impostos que 
l’any anterior i l’Ajuntament disposarà de menys recursos 
per donar serveis de qualitat. L’equip de govern (Entesa-Pdf) 
redueixen ingressos de l’Ajuntament a favor de l’AMB en lloc 
de lluitar pels interessos del Municipi de Pallejà. 

• En l’últim Consell de l’AMB (17 de desembre de 2019) es 
van aprovar les ordenances fiscals pel 2020 (amb 
augments considerables). La Sra. Ascensión Ratia Checa 
no va intervenir en tota la reunió, mai va defensar a Pallejà, 
(com si ho fan altres Alcaldes), i el que és més greu, a l’hora 
de votar, es va amagar sortint de la sala i evitar contradir al 
seu grup polític (Barcelona en Comú, abans amb el nom 
d’Entesa). Després de la votació, va tornar a la sala, no fos 

cas que perdés la retribució estipulada en concepte de... 
dieta? Hom cobra una retribució per fer, sobretot per fer-ho 
bé, si es possible, mai per no fer o marxar, ignorant les 
obligacions que el seu sou comporta. 

• Per tot, reclamem a l’equip de Govern i a l’AMB:

- Creació immediata d’una comissió de tots el grups munici-
pals per negociar amb l’AMB, com es va aprovar al Ple de 28 
de novembre de 2019. A dia d’avui, encara estem pendents 
que la Sra. Alcaldessa es digni a convocar-nos, ella més que 
ningú ha de complir els acords.

- La cerca de nous sistemes de finançament de l’AMB 
amb l’objectiu d’anul·lar aquest tribut i la seva fórmula 
injusta de càlcul.

- Un transport públic sostenible i de qualitat per a TOTS 
els 36 municipis, finançat amb fórmules justes i equili-
brades. Fer especial atenció a aquells amb serveis defici-
tària, com és el cas del Municipi de Pallejà amb les seves 
especificitats (Fontpineda i Magina).

- Més inversió de l’AMB en infraestructures de mobilitat i 
transport.

- Integració tarifària del Bus urbà de Pallejà, i connexions 
amb els transports Metropolitans Bus de La Palma de 
Cervelló i Corbera de Llobregat. Millores en el servei amb 
caràcter urgent amb un calendari concret, donat que ja fa 
un any som dins de la zona 1.

- Tarifes socials: T-16, T-Jove, T-Rosa i T-4. Augment a 2 
hores del temps establert amb un bitllet (1,5 hores 
actualment) per fer un recorregut.

- Incloure accés a l’Hospital de Martorell, de referència, a 
la zona 1 tarifària. 

- Moratòria en el cobrament del Tribut. 
  
- Millora del servei públic de transport: Incorporar marque-

sines i plataformes elevades en les parades. Eliminar 
barreres arquitectòniques al Municipi.



Parlem del COMPTE GENERAL 2018
Un cop realitzada la liquidació i el tancament del pressupost,
l’Equip de Govern ha de presentar l’anomenat Compte General, 
que és el resultat econòmic de la seva gestió, és a dir, el resultat 
de l’execució de pressupost.

La següent taula presenta un resum del Compte General  de 2018 
de l'Ajuntament. La conclusió és que l’Ajuntament, malgrat tenir 
un superàvit elevat, no cumpleix la regla de la despesa, ha gastat 
més del que podia i es veu obligat a fer un Pla Econòmic Financer.

I perquè va passar? Doncs perquè es va veure obligat a pagar 
una sentència de Camps d’en Ricart de 5.000.000€. I com ho 
van fer? Part amb un crèdit, part amb la caixa de l’ajuntament.

L’Ajuntament s’hauria d’haver anticipat als fets i haver preparat 
aquest Pla amb anterioritat. Camps d’en Ricard es un problema 
conegut, amb una resolució complexa i que els costos econò-
mics seran elevadíssims. Tal i com va dir SOM FONTPINEDA al 
Ple de novembre, havien de preveure i proveïr, i no ho han fet.

INGRESSOS PRESSUPOST RECAPTACIÓ NETA DRETS RECONEGUTS NETS

IBI 4.670.000,00 € 4.481.121,88 € 4.787.001,72 €
IMPOST VEHICLES 731.000,00 € 640.009,01 € 700.004,05 €
PLUSVÀLUES 800.000,00 € 1.632.051,06 € 1.949.156,88 €
IAE 415.000,00 € 390.366,93 € 400.277,81 €
PERMISOS OBRES (ICIO) 200.000,00 € 191.518,21 € 235.927,04 €
TAXA ESCOMBRERIES 465.000,00 € 341.830,73 € 356.558,10 €
TAXA TRANSPORT URBÀ 24.000,00 € 12.619,09 € 14.899,09 €
TAXA ENTRADA VEHICLES 164.000,00 € 157.529,59 € 164.411,31 €
INGRÉS RECOLLIDA SELECTIVA 80.000,00 € 81.216,05 € 104.487,05 €
TRIBUTS DE L'ESTAT 2.227.000,00 € 2.371.371,77 € 2.371.371,77 €
TRIBUTS GENERALITAT 155.000,00 € 155.612,15 €
TRANSFERÈNCIES OCUPACIÓ 1,00 € 199.965,77 € 231.370,84 €
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 158.491,75 € 226.557,02 € 361.241,94 €
SUBVENCIONS AMB 388.018,96 € 68.174,00 € 76.244,54 €
SUBVENCIONS COMARCALS 151.104,90 € 24.996,10 € 168.922,14 €
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 430.239,16 € 430.239,16 €
PRÉSTEC D'ENS 2.253.323,44 € 2.253.323,44 €
SUMATORI D'ALTRES 647.939,50 € 537.924,80 € 702.268,80 €

TOTAL 11.276.556,51 € 14.040.814,69 € 15.463.317,81 €

8.075.118,00 €
1.282.856,00 €

161.718,00 €
ROMANENT DE TRESORERIA 2.188.639,43 €

ESTAT DEL DEUTE A 31-12-2018
CAPITAL PENDENT 2018

AMORTITZACIÓ 2018 
INTERESSOS 2018

DESPESES PRESSUPOST PAGAMENTS LIQUIDS
OBLIGACIONS

RECONEGUDES NETES
PERSONAL 3.757.012,61 € 3.593.873,25 € 3.612.136,36 €
DESPESES BENS I SERVEIS 4.576.600,01 € 3.816.946,43 € 4.284.210,61 €
DESPESES FINANCERES 176.500,00 € 167.586,14 € 167.702,36 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A 
LA AMB, AJUTS A FAMILIES, LLARS 
INFANTS,ETC.

1.299.345,96 € 651.435,76 € 1.150.893,64 €

FONS DE CONTINGÈNCIA 102.550,00 €
INVERSIONS REALS 233.651,71 € 432.384,06 €
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.500.000,00 € 5.000.000,00 €
PASSIUS FINANCERS 972.804,72 € 1.271.276,06 € 1.282.856,19 €
TOTAL PRESSUPOST 10.884.813,30 € 12.234.769,35 € 15.930.183,22 €
MODIF. INVERSIONS REALS 3.151.956,99 €
MODIF. TRANSF. DE CAPITAL 5.000.000,00 €
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També ús podeu dirigir a la web de la Sindicatura de Comptes: http://expedients.sindicatura.cat/PDFS/2018_matriu/n/ca/08157.PDF
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Sin CRITERIO ni JUSTIFICACIÓN

¿SON DISTINTAS URBANIZACIONES?

¿DEFINIMOS SOLUCIONES?

!TODAS NUEVAS Y TODAS DIFERENTES!

6,45m.

4,15m.

6,20m.
6,45m.

6,45m.



PLA PILOT PER A LA RECOLLIDA DE RESTES DE PODA I JARDÍ A 
FONTPINEDA

Gràcies a la pressió exercida per SOM Fontpineda davant 
l’Ajuntament pel nostre desacord amb el sistema de recollida 
de restes vegetals que volien implantar (veieu article a elSOM  
n.1 al nostra web), i de les reunions mantingudes entre el nostre 
regidor Ferran Morera i la tècnica de medi ambient de l’Ajunta-
ment, s’ha decidit  dur a terme un pla pilot de prova (amb 20 
voluntaris) per a un nou sistema de recollida de restes de poda i 
de jardí a Fontpineda.

Dissabte 14 de desembre ha començat la prova pilot amb el 
repartiment dels bujols individuals i la primera recollida fou el 

dimarts 17. Està previst que, un 
cop ajustat el sistema, aquest 
entri en funcionament a principis 
del 2020.

El nou sistema preveu que cada 
habitatge disposi d’un bujol de 
plàstic de 360 lts. on dipositar les 
restes vegetals petites (gespa, 

fullaraca, flors seques, 
pinassa, branquetes 
tallades,...) que, en principi, 
es cediran des de l’Ajunta-
ment. Les branques més 
grans o el troncs s’haurien 
de dur a la deixalleria. 
També haurem d’estudiar la 
manera de recollir aquests 
residus que no comporti 
haver de portar troncs o 
fulles de palmeres en els 
nostres vehicles.

L’objectiu d’aquest nou pla 
selectiu és reduir els residus 
impropis en els contenidors 
d’esporga i també, mica en 
mica, poder aconseguir 
l’objectiu de SOM Fontpine-
da: que tota la recollida de tots els residus es faci porta a porta, 
amb contenidors específics per a cada tipus de residu.

SOMFONTPINEDA, nació de forma 
pública el 11 del 11 del 2018 en el Centre 
Civic, empezando a actuar este 2019. 
Como balance de este 2019, tenemos:

• Primero desde fuera, y luego, tras 
elecciones de mayo de 2019, donde 
conseguimos un gran hito, ser el 
PARTIDO MAS VOTADO EN 
FONTPINEDA, con un regidor en el 
Ayuntamiento, estamos tomando el 
pulso de la política municipal, 
coordinando con otros grupos, realizando 
propuestas, preguntas y mociones, 
haciendo sentir nuestra presión y siendo 
VUESTRA voz en cada pleno.

• Respecto a la evolución en Fontpineda 
en 2019, ¿dónde están los compromisos 
electorales de los que gobiernan?... 
Soterrament ... Reparar las calles y aceras 
en peor estado con carácter inmediato … 
Radares de control de velocidad.

• ¿Para qué sirve la inversión en la 
“Caseta de Fusta”? para una exposición, 
alguna reunión puntual y una LAPIDA 
vergonzante.

• En obras … VIA BELLAVISTA …. Igual 
recordáis que antes de fin de año estaría 
hecho … pues concurso desierto, no se 
sabe la próxima fecha y nula colaboración 
con afectados, tal y como prometió en 
una reunión de vecinos… y … VIA 

ALEGRIA … un pozo sin fondo … la calle 
se está hundiendo y ahora hay que volver 
a gastar en nuevas actuaciones … eso sí 
reasfaltado de calles no críticas y con 
cortes de tráfico sin avisar.

Antes de cerrar este balance, queremos 
recordar:

• Basuras, tras un acto en el Centre Cívic, 
se ha revisado el modelo gracias a las 
aportaciones de vecinos, hoy una prueba 
piloto cambia el planteamiento inicial y 
permitirá dar voz a los ciudadanos.

• Tasa de la AMB, SOM ha estado 
especialmente activo desde 2018 en 
defensa de todos los vecinos. Luchando 
contra el agravio para Fontpineda del 
modelo planteado, de los servicios 
inaceptables, de la falta de respuesta del 
equipo de gobierno, y del ocultismo de las 
cifras. Lamentamos no habernos sentido 
acompañados por el PDF.

Por todo ello, en el SOM 
reforzamos nuestro 
compromiso para que 
Fontpineda esté presente, sea 
oída, como una voz más del 
municipio, sumando, pero con 
la independencia y capacidad 
crítica que hoy no demuestra 
el PDF en el equipo de 
Gobierno, por su total 

subordinación a 
Entesa.

LAS CIFRAS:
EL TERMOMETRO DE FONTPINEDA

¿QUÉ INVERSION/ACTIVIDAD 
RECIBIMOS?

Nuestro barrio representa en torno al 
16% de los ciudadanos. Por lo que 
estamos vigilantes para que las 
inversiones sean acorde a nuestra 
aportación (y no sólo en la partida de 
sueldos de los regidores del equipo de 
gobierno, actualment en el 15%). 
Con nuestros datos, durante 2019, se ha 
estado entre el 15% y el 20% en importe.

Esto se debe a las obras en Vía Alegría, 
antes de las elecciones, y luego a las 
posteriores reparaciones aún inacabadas, 
sin ello no se hubiera llegado ni al 8%.

Resumen 2019
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Recollida PORTA A PORTA, primers passos
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•  Quan costarà el Pare Noel de 
Fontpineda aquest any? Esperem 
que no costi tant com l'any 2017 
(dades i text facilitades per 
l'Ajuntament):

SUBMINISTRAMENT D'EQUIP 
MUSICAL I MATERIAL FESTA PARE 
NOEL A FONTPINEDA: 1.609,30 €

TREBALLS  DE MONTATGE I 
DESMONTATGE ESCENARI PER 
PARE NOEL: 2.734,60 €

SERVEI DE DISTRIBUCIÓ NOTA 
INFORMATIVA PARE NOEL A 
FONTPINEDA: 145,20 €

Total: 4.489,10 €

•  SOM ha demanat els comptes de la 
CMGF 2018 però l'Ajuntament no les 
ha facilitat a hores d’ara.

• El deute actual de l'Ajuntament, 
segons va dir la propia alcaldessa en 
el ple, és 11.356.000 €.

• No hi ha noticies sobre la licitació 
de les obres de via Bellavista, tot i 
que el Regidor del PDF va assegurar 
que es licitaria al desembre del 2019. 

• Quants fanals hem pagat per Via 
Alegria?... Quantes vegades hem pagat 
la retirada dels antics pals?... Perquè el 
Sr. Martin menteix als plens?.... És així 
com volem fer les coses?

• Nous intents d'ocupacions i robatoris 
a Fontpineda: ens van impedir fer una 
reunió amb mossos al febrer del 2019, 
dient que la farien des del consistori o 
la Comissió de Fontpineda: No s'ha fet 
mai. Ni fan ni deixen fer. 

• Restem a l’espera, per part de 
l’Equip de Govern, del seu Pla 
d’Inversions per aquesta legislatura, 
del seu Pla d’Actuacions (2019-2023) 
i del Pressupost Municipal 2020).

Ple Municipal extraordinari 22 d’octubre 

• No es va  aprovar el Compte General de 
l’Ajuntament de Pallejà corresponent a 
l’exercici 2018.

Ple Municipal del 28 de novembre

• Es va aprovar modificar la aplicació de la 
plusvàlua per herència amb una reducció 
del 95% en determinats supòsits i la 
creació d’una nova taxa per l’emissió de 
documents, amb una sèrie de criteris 
tècnics i administratius.

L’equip de govern va presentar les 
mocions juntes i no les va permetre votar 
per separat. S’ha demanat repetidament 
que els punts a aprovar es presentin de 
tal manera que permetin que cada punt 
es voti per separat. No és va concedir.
SOM està a favor de la reducció de la 
plusvàlua però en contra d’una nova taxa. 

• SOM va votar a favor de la moció 
presentada per C’s i de la presentada 
conjuntament per SOM, PSC-CP i ERC-AM 
per rebutjar el nou impost metropolità.
SOM va votar en contra de la moció 
presentada per l’equip de govern per 
rebutjar el nou impost metropolità 
perque l’alcaldessa no ha fet res, des de 
la seva posició al Consell de l’àrea 
Metropolità, per minimitzar l’impacte als 
habitants de Pallejà ni per demanar 
contraprestacions per Pallejà en serveis 
de trasports metropolitans.

• SOM va votar en contra de la moció 
presentada per Ciutadans de condemna 
de la violència i el terrorisme en demò-
cracia. SOM sempre ha estat i estarà en 

contra de la violència i el terrorisme. 
Però la moció estava redactada en 
termes tremendament esbiaixats, 
demagògics i sense proves que no 
reflectien el seu títol. 

• SOM va votar a favor d’una moció de 
Ciutadans per la defensa de la igualtat de 
tracte entre les parelles de fet i els 
matrimonis en l’accés a la pensió de 
viudetat.

• SOM es va abstenir en la moció presen-
tada per ERC-AM de resposta a la 
Sentència del Tribunal Suprem i per 
demanar l’amnistia per a les persones 
preses polítiques catalanes i en defensa 
del dret d’autodeterminació. SOM és un 
partit que NO es posiciona sobre aspectes 
de política general.

Ple Municipal extraordinari 19 desembre 

• Es van aprovar les ordenances fiscals de 
l’any 2020.

• La modificació més important és la 
reducció del gravamen del IBI de les 
zones esportives del 0.90 al 0.70 i de la 
resta del 0.47 al 0.45.

• Això implica que l’Ajuntament deixa 
d’ingressar aproximadament uns 210.000 
Euros. SOM va votar a favor perquè 
aquesta reducció afavoreix a tots els 
veïns de Pallejà, però lamenta que s'ha 
fet arrel de l’imposició del tribut metro-
polità, per tant malmet els pressupostos 
de l’ajuntament.

• Esperem que aquesta reducció no 
impliqui una reducció dels serveis oferts 
per l'Ajuntament.

 somfontpineda.cat

 facebook.com/SomFontpineda/

 instagram.com/somfontpineda/

 twitter.com/somfontpineda

Per més informació:

tots@somfontpineda.cat

Durant el quart trimestre de l’any, s’han celebrat tres plens a l’Ajuntament.
Destaquem els punts més importants, en especial als temes de Fontpineda.

© 2019 SOM Fontpineda. Tots els drets reservats.

• L’estat de deixadesa i precarietat de la xarxa elèctrica i de comunicacions de 
Fontpineda, és lamentable i fa aigües. No s’ha fet ni un bon manteniment, ni un 

plà de millores. Bufa el vent a 80km/h. i 
tot el sistema es tensiona de tal 
manera que els pals cauen i els proble-
mes es multipliquen. Les sol·lucions 
provisionals són insuficients i matuse-
res, i el que és pitjor, passen a ser 
definitives. SOM Fontpineda lluitarem 
per capgirar aquesta tendència i 
executar un plà integral pel barri, de 
qualitat i definitiu.


