
AL·LEGACIONS QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM AL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS PER L'ANY 2015

Francesc Xavier  Làzaro  Alhambra,  regidor-portaveu  del  Grup  Municipal  d'ERC-AM de
l’Ajuntament de Riudoms, després d’analitzar detalladament els pressupostos municipals,
i  de  constatar  que no hi  ha  cap voluntat  per  part  de  l’equip  de  govern  de promoure
l’elaboració d’uns pressupostos de caire participatiu que comptin amb la ciutadania, per
això,  demanem que s’estableixin  els  mecanismes i  canals  de  participació  adients  per
fomentar  la  participació  ciutadana  a  l'hora  d'elaborar  els  pressupostos,  i  així  que  la
població  de  Riudoms esdevingui  protagonista  a  l'hora  d'establir  prioritats  en  la  gestió
pública.

De l'estudi  dels capítols i  les partides pressupostàries també es desprèn una falta de
fiscalitat més justa i equitativa a Riudoms, per això considerem imprescindible impulsar
una nova política d'ingressos que, alleugeri la pressió fiscal sobre les famílies i rendes del
treball, incrementant la fiscalitat a les entitats bancàries i aquelles rendes sensiblement
més altes i  amb poca sensibilitat social,  tenint en compte el  continuat context de crisi
econòmica que patim des de fa gairebé set anys.

Les propostes que es formularan intentaran donar prioritat al dret de les persones per
sobre  del  benefici  econòmic  immediat,  i  pel  damunt  de  tot,  pretenen  evitar  el
malbaratament de recursos públics, per aquest motiu les nostres propostes giren al voltant
dels següents eixos:

- La participació ciutadana en diferent àmbits

- La defensa dels serveis públics i les polítiques socials

- Les polítiques d'ocupació i dinamització econòmica

- La major eficiència de l'administració municipal i l'optimització de la despesa

Per aquest motiu, i en virtut del que disposa l’article 169 i 170 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, en temps i forma establerts legalment en l’exposició
pública  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de  Riudoms  per  l'any  2015,  el  Grup
Municipal d'ERC-AM presenten les següents 6 al·legacions 



AL.LEGACIONS

AL.LEGACIÓ NÚM. 1

I. Reducció del sou dels càrrecs electes (òrgans de govern)

Reducció del 30% de l’assignació dels càrrecs electes amb dedicació parcial  i del 25% a
tots  aquells  que  percebin  assignació  per  assistències.  Això  suposaria  una  reducció
aproximada de despesa de 50.000 €, incloent la seguretat social. 

AL.LEGACIÓ NÚM. 2

II.  Reducció  del  50%  de  les  partides  destinada  a  dietes,  locomoció  i
telecomunicacions dels càrrecs electes (òrgans de govern)

La reducció d’aquestes tres partides suposaria un estalvi de 5.500 €.

Justificació de les al·legacions I i II:

En un context econòmic  com els que estem vivint, entenem que és vital que els càrrecs
electes d'aquesta corporació donin exemple en aquest àmbit  i  acceptin un rebaixa de
retribució.  Amb aquesta  reducció  els  sous  continuen essent  sobradament  elevats.  En
aquesta  línia,  les  despeses  en  dietes  i  locomoció  creiem  que  queden  sobradament
incloses en el sou, tot i això es considera una reducció del 50% en aquest concepte

AL.LEGACIÓ NÚM. 3

III. Reducció del 50% de la partida destinades a despeses de publicacions i del 20%
de la partida destinada a serveis de comunicacions (postals)

La reducció d’aquestes dues partides suposaria un estalvi en la despesa de 21.600 €. 

Justificació de l'al·legació III:

En un moment de retallades i austeritat en tots els nivells com els que estem patint, el
primer que cal és disminuir aquelles despeses supèrflues, que no donen cap valor afegit a
les classes populars del municipi, i que són completament prescindibles. Vist el nombre
de butlletins que es van generar l'any passat i els preus competitius de les impremtes avui
en dia, es perfectament assumible aquest estalvi en la despesa.

AL.LEGACIÓ NÚM. 4

IV.  Reducció  dels  costos  de  les  partides  de  subministrament  d'energia,  gas,
telecomunicacions i combustible



Afecten a diverses àrees i equipaments municipals, que ascendeixen en la seva totalitat a
307.100 € (excloent la partida de telecomunicacions dels òrgans de govern)

Una reducció global mitja d’un 7% aquestes partides  suposaria un estalvi en la despesa
de 21.500 €. 

Justificació de l'al·legació IV:

Vist la reducció progressiva que estan patint els carburants en els darrers temps (el preu
del barril  s'ha reduït  en més d'un 50%) que ha comportat una caiguda dels preus del
combustible i,  vist  la creixent oferta de competència dels operadors de telefonia fixe i
mòbil i de les companyies subministradores d'electricitat i gas, es considera que aquest
estalvi  mitjà  d'un 7% en la  despesa,  és perfectament assumible,  sense ficar  en perill
l'estabilitat del pressupost municipal.

AL.LEGACIÓ NÚM. 5

V.  Més  transparència  tant  en  els  comptes  públics  de  l'Ajuntament  com els  ens
dependents i Entitats Públiques Empresarials

Justificació de l'al·legació V:: 

El passat mes de desembre el Ple de l'Ajuntament va aprovar una moció encaminada a la
participació activa de la ciutadania en la vida social, econòmica i política del municipi. El
bon govern de les institucions públiques requereix la generació de relacions de confiança
entre la societat i els seus representants, basades en la transparència i el respecte. 

Aquest tema cabdal, es fa més palès a l'hora de donar les dades dels pressupostos: la
recent aprovació  de la Proposició de Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública
i Bon Govern tramitada al Parlament de Catalunya, ja avança que el ciutadà cal que tingui
al seu abast tota la informació necessària, sense la qual aquesta implicació seria més
aparent que real. Així doncs, transparència, accés a la informació pública i participació
ciutadana són aspectes interrelacionats, per la qual cosa  a banda del que en la moció es
demanava, també es sol·licita un major esforç en la claredat a l'hora de reflectir la finalitat
d'alguna de les partides de despeses. Per exemple, ens trobem que entre els diferents
partides amb la descripció inespecífica 'Altres despeses diverses'.

DESTÍ DE LES DESPESES PRESCINDIBLES  DE LES AL.LEGACIONS I-II-III-IV

L’estalvi mínim generat de la reducció o supressió d’aquestes partides suma  98.600 €.
Aquest estalvi proposem dedicar-lo a incrementar partides relacionades amb la igualtat, la
justícia social i la promoció de polítiques d'ocupació, entre d'altres, que permetin millorar
les condicions de vida, construint un municipi més just i sostenible a tots nivells.



Tot i que enguany ja s'han incorporat i augmentat partides d'àmbit social, creiem que es
podria fer un esforç major, incrementant i/o complementant els imports.

Així, es proposa, per exemple: 

a.  Augmentar  la  dotació  en  professionals  del  tercer  sector  per  a  que  realitzin
tasques de mediació i  convivència arreu del municipi,  proposant un increment del
50% en les subvencions a Mans Unides i Lliga contra el Càncer, Càrites Parroquial, així
com  l'adquisició  d'aliments  per  part  d'aquesta  última.  Suposaria  un  cost  de  3.300  €
addicionals.

b. Millorar les partides destinades a beques menjador a escoles d'educació Infantil,
Primària i Secundària, per assegurar-ne una ingesta digna, i per aquelles persones
d'avançada edat (gent gran) que amb gran risc social. Es proposaria passar de 3.000
a 4.500 euros i de 12.000 a 16.000 euros. Aquests increments suposarien un cost de
5.000 € addicionals.

c. Major increment de la despesa social donant d'alta diverses partides a l’àrea de
serveis socials

ALTA despeses

Descripció: Increment de la dotació pressupostària dels programes destinats a Polítiques
social;  Ajudes  individuals  i  familiars;  SAD,  Teleassistència;  Petita  infància  i  família;
dependència. 

Dotació: Es dotarien per import de 6.700 €.

d. En generar polítiques efectives d’ocupació

ALTA despeses:

Descripció: Programa foment a l'emprenedoria 

El Grup d'ERC-AM ja va presentar una moció al desembre de 2013 que pretenia que, en
els pressupostos del 2014, es destinés una partida per a la dinamització econòmica a fi i
efecte d’endegar un programa de foment a l’emprenedoria i atenuar així l’atur local

Dotació: Es dotaria per import de 25.000 €.

Amb aquesta quantia serviria per donar suport a totes aquelles activitats econòmiques de
nova  creació  que comportin  la  creació  de  llocs  de treball.  Aquestes  activitats  haurien
d’estar donades d’alta a Riudoms i les persones contractades empadronades al municipi.



e. Major despesa en polítiques de Formació i empresa

Es pretén increment de la dotació pressupostària de les partides destinades a Formació i
empresa per subvencionar programes de formació a l’ocupació i d’inserció laboral, per tal
de tenir més possibilitats de trobar ocupació

Dotació: S’incrementa la seva dotació per import de 10.000 € 

f.  Bonificació a empreses i  comerços per la implantació d'activitat econòmica al
nucli antic

g. Increment de la partida d'arranjament de façanes

Amb aquestes despeses es pretén revitalitzar l'activitat a tot el nucli antic de Riudoms, per
tal d'aturar la degradació progressiva que està patint i el continuu degoteig de tancament
de comerços en aquesta zona

Dotació: Nova partida de 10.000 € d'ajut a les empreses que s'implantin i 10.000 euros de
suplement a la partida d'arranjament de façanes.  Aquests increments suposarien un  cost
de 20.000 € addicionals.

h. Arranjament i re-disseny de la Plaça del Gegants

Dotació: Es dotaria per import de 15.000 € 

i. Creació de noves places d'aparcament a la zona dels equipaments esportius

Es pretén habilitar la zona de l'interior de la zona esportiva, on s'havia d'ubicar la piscina
coberta, per crear places d'aparcament ja que amb la creixent activitat esportiva, hi ha
dies que no trobes aparcament a prop de les instal·lacions, i si es fan grans competicions,
probablement farà falta adequar aquest espai

Dotació: Es dotaria per import de 3.600 € 

j. Proposem la creació d'una nova partida d'inversions, que seria gestionada -com a
prova pilot- pels ciutadans mitjançant processos participatius

Dotació: Es dotaria per import de 10.000 € 

Amb  els  imports  proposats  es  complementarien  el  total  de  partides  considerades
prescindibles.



A  L.LEGACIÓ NÚM. 6

VI. Incrementar les partides de polítiques d’accés a l’habitatge social, tant per joves
com per persones que puguin estar amb risc d'exclusió social

Es pretén complementar en 10.000 € addicionals la partida existent

 

Justificació de l'al·legació VI:

Vista  la  moció  que  va  aprovar  el  Ple  de  l'Ajuntament  el  febrer  de  2014,  sobre  els
habitatges desocupats al  municipi,  on es demanava que  es creés   un cens municipal
d’habitatges i edificis buits, amb la finalitat de conèixer en tot moment l’estoc d’habitatges
permanentment desocupats, per després promoure i iniciar totes les gestions necessàries
per  tal  de  portar  a  terme un procés  sancionador  emparat  en  la  Llei  18/2007  per  als
habitatges desocupats sense cap motiu jurídic i a mans de les entitats bancàries, doncs
es  demanaria  l'accelaració  d'aquests  tràmits  i  la  comptabilització  d'una  partida  de
multes als bancs, per la desocupació injustificada dels seus pisos.  

Demanaríem que aquestes possibles sancions  siguin comptabilitzades com a ingressos,
com a mostra de coherència i  de voluntat  política d’exercir  la  llei  18/2007 del  Dret  a
l’Habitatge aprovada pel Parlament de Catalunya. Així mateix, juntament amb la partida
d’ingressos,  indicar  en  les  despeses  la  destinació  en  matèria  de  polítiques  públiques
destinades a garantir el dret a l’habitatge.

Dotació: Es dotaria una nova alta de partida en els ingressos per import de 10.000 € 

Per tot l'anteriorment exposat, 

SOL·LICITO 

Que  es  tingui  per  presentat  aquest  escrit  en  fer-ho  en  temps  i  forma,  s’estimin  les
al·legacions  corresponents  i  s’incorpori  el  seu  contingut  al  Pressupost  general  de  la
corporació per l’exercici 2015 

Riudoms, 20 de gener de 2015 

Francesc X. Làzaro Alhambra

Regidor-Portaveu del GM d'ERC-AM

IL·LM. SR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS


