
PROPOSTA PER A L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2015
DE L'AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
UNITAT I PROGRÉS MUNICIPAL

COORDINADORA L'ESTARTIT I TORROELLA
FRANCESC FERRER, REGIDOR NO ADSCRIT

En el Ple de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí del passat 4 de setembre, no
van ser aprovada la proposta de pressupost de l’equip de govern (CIU, LEST, PP)
per al 2015. 

Vista la situació creada ERC, UPM, COET i  el  regidor no adscrit,  hem decidit
treballar els pressupostos i consensuar demandes conjuntes per tal de facilitar la
negociació amb l’equip de govern municipal.  Des del  nostre punt  de vista,  un
pressupost a cavall de dos mandats cal que tingui un consens màxim.

Consens,  transparència  i  rigor  són  les  premisses  que  han  orientat  la  nostra
proposta  de cara  a  l’aprovació  del  pressupostos  de 2015 amb un conjunt  de
propostes assumibles si hi ha un mínim de voluntat política i de consens. 

Propostes conjuntes d’ERC, UPM, COET i el regidor no adscrit:

1. Reducció de les despeses.  És indispensable reduir una despesa corrent, que
s’ha incrementat exageradament en aquest mandat. Estem parlant de 600.000
euros en quatre exercicis. De continuar així, la despesa corrent del dia a dia es
pot tornar insostenible. Un estalvi pactat en aquest capítol podria ajudar en les
polítiques socials i les inversions del municipi. 

2.  Transparència en els pressupostos i en l’impacte econòmic de l’Entitat
Municipal  Descentralitzada  de  l’Estartit.   El  pressupost  ha  de  reflectir
rigorosament aquesta nova realitat en el pressupost i en la gestió del municipi.
Entenem que cal  tenir  en  compte  el  cost  i  la  distribució  del  personal,  de  les
competències  bàsiques,  de  les  delegables,  de  les  inversions  i  dels  grans
contractes  de  serveis  municipals  (escombraries,  neteja  viària  i  de  platges,
enllumenat, neteja de dependències municipals i salvament). 

3.  Cal  que  les  inversions  siguin  assumibles.  Les  inversions  han  de  ser
necessàries,  assumibles  econòmicament  i  equilibrades  territorialment.  L’escola
bressol de L’Estartit i la seu de la policia local a Torroella són les prioritàries en la
planificació per al propers anys. Però cal redimensionar els projectes per fer-los
realitat. Cal aplicar criteris d'austeritat en les inversions i fer les que ens vinguin
majoritàriament finançades.



4. Prioritzar el manteniment de la via pública. La deixadesa en la conservació
dels  equipaments  municipals  i  en  el  manteniment  de  la  via  pública  és  una
evidència. Cal prioritzar les partides econòmiques de les inversions de reposició i
de manteniment dels equipaments, de l’espai públic, dels carrers, camins, places,
monuments i jardins amb una especial atenció als nuclis històrics.

5. Cal un plantejament social dels pressupostos. Les persones són sempre la
prioritat . Perquè els pressupostos han de ser tècnicament rigorosos, però també
socialment justos. Fets pensant en la població de tot el municipi - que paga els
seus impostos -.L’acció social, la cultura, l’ensenyament, l’esport i el foment de
polítiques concretes i programes per a l’ocupació han de tenir les seves partides
pressupostàries concretes. 

Josep Maria Rufí (ERC)                           Lluís Coll (UPM) 

Gregori Sarquella (COET)                       Francesc Ferrer (no adscrit) 

Torroella de Montgrí, 25 de setembre de 2014


