
 

 

AL·LEGACIONS QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM AL        
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS DE L'EXERCICI 2020 

 

Des del Grup Municipal d'ERC-AM de l’Ajuntament de Riudoms, després d’analitzar les partides             
del pressupost municipal per a l’excercici 2020 i en virtut del que disposen els articles 169 i 170 del                   
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, presentem en temps i forma establerts                
legalment en l’exposició pública del Pressupost General de l’Ajuntament de Riudoms per a l'any              
2020 un conjunt de 9 al·legacions. Són unes al·legacions que es realitzen sobre el conjunt               
d’elements del pressupost consolidat (Ajuntament, EPE Riudoms Gestió, EPE Riudoms Serveis i            
Fundació Gaudí) i que giren al voltant dels següents eixos: 

 

● Optimitzar la despesa municipal i millorar l’eficiència de l’administració municipal. 
● Incrementar la fiscalitat a les entitats bancàries amb habitatges buits i a les grans              

empreses que reparteixen publicitat comercial a Riudoms. 
● Augmentar la despesa en defensa dels serveis públics, les polítiques socials i la igualtat de               

gènere. 
● Potenciar la dinamització econòmica, el turisme i les polítiques d’emprenedoria i ocupació. 
● Impulsar l’activitat econòmica al nucli antic. 
● Millorar la mobilitat dins el municipi i el consum energètic a partir, entre d’altres, de criteris                

de sostenibilitat. 
● Incrementar la participació ciutadana en diversos àmbits. 

 

AL.LEGACIONS 

 

AL·LEGACIÓ NÚM. I 

I. Reducció del 25% de les partides de despesa del pressupost de l’Ajuntament destinades a               
publicitat i propaganda, serveis de comunicacions (postals) i despeses de publicacions. 

La reducció d’aquestes tres partides suposaria un estalvi en la despesa de 18.000 €. 

 

Justificació de l'al·legació I 

Cal disminuir despeses sobredimensionades i que no tenen un retorn demostrat, com és el cas de                
determinades accions en matèria de publicitat i propaganda. També cal racionalitzar altres            
despeses com les vinculades al butlletí municipal, que massa sovint funciona com a element de               



promoció de l’equip de govern i no com a transmissor d’informació d’interès públic. De fet, no                
s’està complint la seva periodicitat de difusió i també es podria optar per un tipus de butlletí més                  
econòmic.  

 

AL·LEGACIÓ NÚM. II 

II. Reducció de les partides de despeses del pressupost de l’Ajuntament de            
subministrament d'energia elèctrica, gas, combustible, telecomunicacions, productes de        
neteja, assegurances i seguretat. 

Vist que hi ha algunes entitats i ens supramunicipals (Consell Comarcal, ACM o FCM) que tenen                
desenvolupades centrals de compres i que algunes d’aquestes centrals plantejaran properament           
ampliacions de subministraments, cal explorar totes les vies per tal de rebaixar les despeses de               
les següents partides: energia elèctrica; gas; combustibles i carburants; serveis de           
telecomunicacions; productes de neteja; primes d’assegurances; i seguretat. 

La despesa d’aquestes partides en les diferents àrees i equipaments municipals ascendeix en la              
seva totalitat a 346.600 €. Una reducció global mitja d’un 4,5% d’aquestes partides suposaria un               
estalvi en la despesa de 15.597 €. 

 

Justificació de l'al·legació II 

Vist la creixent oferta de competència dels operadors de telefonia fixa i mòbil, de les companyies                
subministradores d'electricitat i gas, així com la competència en el mercat de les assegurances i, a                
la vegada, davant la possibilitat de sumar-se a les centrals de compra de les entitats i ens                 
supramunicipals, és factible reduir les despeses de les partides citades. D’aquesta manera            
s’obtindria un estalvi mitjà del 4,5% i això s’aconseguiria sense posar en perill l'estabilitat del               
pressupost municipal. 

 

AL·LEGACIÓ NÚM. III 

III. Reducció de diverses partides del pressupost de l’Ajuntament amb el propòsit de             
millorar l’eficiència de l’administració municipal i en especial d’optimitzar la despesa. 

Al llarg del pressupost hi ha diverses partides de despesa que són un calaix de sastre, on no                  
s’especifica de manera detallada el concepte final. Són partides que consten especificades en el              
pressupost com a ‘altres despeses’ o com a despeses ‘ordinàries no inventariables’ i que es troben                
en capítols com ara: protecció de la salubritat pública; funcionament de centres docents             
d’ensenyament preescolar i primari; funcionament de centres docents d’ensenyament secundari;          
serveis complementaris d’educació; promoció i foment de l’esport; fires; i administració general.            
Totes aquestes partides ascendeixen a 63.000 €.  

També dins de l’optimització de la despesa caldria incloure la partida de reparacions en elements               
de transport i reparacions de maquinària que ascendeix a 41.000 €. Es troben en diversos               
capítols: seguretat i ordre públic; administració general d’habitatge i urbanisme; neteja viària; i             
administració general. 



Amb una reducció mitja del 10% d’aquestes partides s’obté un estalvi en la despesa de 10.400 €. 

 

Justificació de l'al·legació III 

Si es creen els elements de control necessaris, considerem que es poden reduir les depeses de                
les partides detallades anteriorment. D’aquesta manera es milloraria l’eficiència de l’administració           
municipal i no hi hauria tanta despesa en reparacions de vehicles ni maquinària diversa. De fet,                
l’adquisició de dos vehicles en format de renting -tal com es proposa al pressupost per a l’any                 
2020- hauria de facilitar aquesta reducció de despeses. 

 

AL·LEGACIÓ NÚM. IV 

IV. Reducció del 10% de la partida del pressupost de l’Ajuntament destinada a festes locals. 

Un ajust a la baixa d’un 10% de la partida ‘Altres despeses - Festes locals’ suposaria un estalvi en                   
la despesa de 15.200 €. 

 

Justificació de l'al·legació IV 

Cal fer una racionalització del global d’aquesta partida. El mateix govern ha admès que en anys                
anteriors aquesta partida estava sobredimensionada i que no s’ajustava a la despesa real. Per              
aquest 2020, tot i l’ajust a la baixa, considerem que encara hi ha marge de rebaixa ja sigui a través                    
d’una racionalització de determinades despeses o de la supressió d’altres que s’utilitzen més com              
a promoció de l’equip de govern que no per necessitats o demandes reals de la població. 

 

AL·LEGACIÓ NÚM. V 

V. Increment del 100% de la partida d’ingressos del pressupost de l’Ajuntament de multes              
de circulació. 

L’ampliació d’aquesta partida d’ingressos suposaria un increment de 8.000 €. 

Justificació de l'al·legació V: 

S’ha constatat que en els liquidacions del pressupost dels darrers anys, la partida d’ingressos              
‘multes per infraccions de l’ordenança de circulació’ gairebé sempre es duplica, passant dels 8.000              
€ pressupostats inicialment als més de 16.000 liquidats al final de l’excercici. Per això es proposa                
un increment de 8.000 € que posa de relleu uns ingressos ja existents però no recollits. 

 

AL·LEGACIÓ NÚM. VI 

VI. Creació d’una ordenança fiscal que reguli el repartiment de propaganda 

De conformitat amb l’article 20 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es redactarà una                
ordenança fiscal que estableixi la taxa per aprofitament especial de domini públic, que contindrà              
com elements essencials aquests conceptes: 



1.- Repartiment de publicitat:  

a) Per cada centenar d’octavetes, flyers, fulls, cartells o prospectes publicitaris repartits en            
mà, es fixarà la quantia de 3,75 €. Per poder repartir publicitat al municipi, tant a les bústies                  
de cases com pel carrer, prèviament s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, presentant             
la sol.licitud i la mostra de publicitat a repartir, indicant el temps de durada del repartiment i                 
número de prospectes a repartir i pagant l’import de la taxa. 

b) Es podrà concertar amb empreses distribuïdores o amb grans empreses una tarifa anual a              
satisfer que s’establirà d’acord amb una estimació real del nombre de prospectes a             
distribuir.  

c) Estaran exemptes totes les empreses que estiguin establertes a Riudoms, així com també             
la publicitat que faci referència a activitats sense finalitat lucrativa. 

2.- Per la publicitat que es faci mitjançant vehicles, vehicles amb altaveus o per la filmació                
d’anuncis: 

a) Permisos per a la circulació a la via pública de cotxes automòbils, camions o qualsevol               
altra classe de vehicles destinats exclusivament a anuncis d’espectacles, productes          
industrials o fins comercials, per cada dia es fixarà la quantia de 8,00 €. 

b) Quan els anuncis previstos en el punt 1 d'aquest apartat s’efectuïn per mitjà d’altaveus, es               
fixarà, a més, una quantia de 5,00 €/dia. 

c) Per la filmació d’anuncis i similars a la via pública, s’establirà una quantia de 250 € per dia                  
o fracció. 

d) Estaran exemptes totes les empreses que estiguin establertes a Riudoms, així com també             
la publicitat que faci referència a activitats sense finalitat lucrativa. 

 

La previsió de recaptació d’aquesta nova ordenança se situa al voltant dels  4.250 €. 

 

Justificació de l'al·legació VI: 

Amb aquesta al·legació es pretén aconseguir dos fets fonamentals: el primer, fixar una             
compensació econòmica a les molèsties que suposen per a moltes persones trobar-se les bústies              
amb publicitat comercial; i el segon, afavorir -en la mesura que sigui possible- el comerç local                
davant de gran corporacions. En aquest sentit, els establiments riudomencs estarien exempts del             
pagament d’aquesta taxa i, a més, es proposa que els ingressos derivats de l’aplicació d’aquesta               
nova ordenança vagin destinats íntegrament a mesures d’impuls del comerç local. 

 

AL·LEGACIÓ NÚM. VII 

VII. Disminució de la partida de transferències de capital a la Fundació Gaudí 

En proposa una modificació del pressupost de la Fundació Gaudí. En concret, en el capítol               
d’ingressos, reduir en 5.000 € l’aportació que el Fundador (Ajuntament de Riudoms) fa a la               
Fundació Gaudí. En paral·lel, també es realitzaria una disminució en el capítol de despeses per               



valor de 5.000 € a través de la supressió de la partida ‘serveis professionals - guies visites’.                 
D’aquesta manera el pressupost global de la Fundació Gaudí quedaria anivellat, amb un global de               
7.000 €, tant pel que fa als ingressos com a les despeses.  

Aquests moviments, farien que el pressupost consolidat també es modifiqui en l’àmbit de             
transferències internes. Així, els capítols 4 d’ingressos i despeses s’ajustaria en 5.000 € a la baixa                
i quedarien tots dos en 207.300 €. Tot plegat faria que el global de transferències internes quedi                 
fixat en 226.550. 

 

Justificació de l'al·legació VII 

Amb aquesta al·legació es pretén deixar sense efecte el servei extern per fer les visites guiades                
als edificis singulars i itineraris turístics riudomencs en el pressupost del 2020. A canvi, s’afavoreix               
la contractació d’una persona que, a més d’ocupar-se de les visites guiades, també es dedicaria a                
la dinamització del comerç de Riudoms i a l’impuls del pla de turisme local. 

 

DESTÍ DE LES CORRECCIONS DE DESPESES PRESICINDIBLES I DELS MAJORS          
INGRESSOS PREVISTOS EN LES AL·LEGACIONS I-II-III-IV-V-VI-VII 

L’estalvi generat de la reducció o supressió d’aquestes partides i la creació de noves partides               
d’ingressos suma la quantitat de 76.447 €. Aquest estalvi proposem dedicar-lo a crear o              
incrementar les següents partides: 

a. Partida del pressupost de l’Ajuntament per realitzar un seguit d’accions que impulsin la              
visibilitat de les dones. 

ALTA: despeses. 

Dotació: nova partida de 5.000 €. 

Descripció: programa d’igualtat de gènere. 

En el marc del pla d’igualtat, aquesta quantitat serviria per posar en marxa un seguit d’actuacions                
que impulsin la visibilitat de les dones i els seus drets i posin en valor el seu paper i importància en                     
el progrés social. Inclouria exposicions, conferències, etc. Aquestes accions s’han de fer amb el              
lideratge de les entitats i les dones, i l’Ajuntament ha de fer-ne l’acompanyament. 

 

b. Partida del pressupost de l’Ajuntament per realitzar el Pla de mobilitat i promoure les               
energies renovables. 

ALTA: despeses. 

Dotació: nova partida de 12.000 €. 

Descripció: programa de millora de la mobilitat i d’impuls de les energies renovables. 

Amb aquesta quantitat es planteja un acció doble basada en la sostenibilitat. D’una banda              
l’elaboració d’un Pla de mobilitat local que aposti per la moderació de la velocitat, els itineraris a                 



peu i en bicicleta i la millora dels aparcaments de vehicles. D’altra banda i partint del PAES,                 
realitzar els estudis necessaris per incorporar energies renovables en els edificis i equipaments             
municipals amb l’objectiu de garantir l’autosuficiència energètica i avançar en la generació            
d’energia renovable. Aquestes mesures estan encaminades a realitzar la transició energètica el            
més ràpid possible. L’administració ha de ser proactiva i actuar com a referent. 

 

c. Partida del pressupost de l’Ajuntament per bonificar empreses i comerços per tal de              
potenciar la implantació d'activitat econòmica al nucli antic. 

ALTA: despeses. 

Dotació: nova partida de 12.000 €. 

Descripció: programa de dinamització del nucli antic i foment a l'emprenedoria i l’ocupació.  

És una de les despeses que té com a objectiu atreure gent al nucli antic per tal de revitalitzar                   
l'activitat comercial a la zona i aturar la seva degradació progressiva. 

 

d. Partida del pressupost de l’Ajuntament per la contractació d’una persona que impulsi la              
dinamització econòmica i la promoció turística del municipi. 

ALTA: despeses. 

Dotació: ampliació de la partida per import de 25.447 €.  

Descripció: programa de foment de la promoció econòmica i el turisme local. 

Contractació -a través del model laboral adequat- d’una persona que pogués fer les funcions de               
dinamitzador econòmic i turístic i, a la vegada, que complementés aquestes tasques amb les de               
guia en les visites als edificis singulars i itineraris turístics riudomencs. 

 

e. Partida del pressupost de l’Ajuntament per generar polítiques efectives d’emprenedoria i            
d’ocupació. 

ALTA: despeses. 

Dotació: nova partida de 12.000 €. 

Descripció: programa de foment a l'emprenedoria i l’ocupació. 

Destinar 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. Aquesta quantitat serviria per donar suport a               
activitats econòmiques 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. 

 

f. Partida del pressupost de l’Ajuntament per prestar serveis en l’àmbit de la participació              
ciutadana. 

ALTA: despeses. 



Dotació: ampliació de la partida per import de 10.000 €. 

Descripció: Programa de participació ciutadana. 

Quantitat destinada a elaborar un seguit de reglaments necessaris per impulsar la participació             
ciutadana, com poden ser el ROM, el reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament, el de               
pressupostos participatius o un pla estratègic per fixar els criteris en l’atorgament de subvencions i               
en la incorporació de criteris de gènere en les mateixes. 

 

AL.LEGACIÓ NÚM. VIII 

VIII. Creació d’una ordenança per gravar els pisos buits en propietat de les entitats              
bancàries 

S’elaborarà una ordenança fiscal/sanció que gravi els pisos buits en propietat de les entitats              
bancàries. A partir de l’experiència d’altres ajuntament que ja apliquen aquest model, situem la              
previsió de recaptació d’aquesta nova ordenança al voltant dels 12.500 €.  

 

Justificació de l'al·legació VIII 

El febrer de 2014 el Ple de l'Ajuntament va aprovar una moció sobre els habitatges desocupats al                 
municipi en què es demanava que es creés un cens municipal d’habitatges i edificis buits.               
L’objectiu era conèixer en tot moment l’estoc d’habitatges permanentment desocupats per           
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. Atès que diversos ajuntaments de Catalunya ja estan aplicant sancions a les              
entitats bancàries, es demanaria la redacció immediata d’una ordenança que gravés aquest fet i,              
a la vegada, que s’estudiessin possibles modificacions de les ordenances fiscals d’ IBI, de la               
brossa i de l’aigua d’aquest ajuntament. L’agilització d’aquests tràmits permetria la comptabilització            
d'una partida de sancions i recàrrecs a les entitats bancàries per la desocupació injustificada dels               
seus pisos durant un llarg període de temps.  

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.  

 

DESTÍ DELS MAJORS INGRESSOS PREVISTOS EN L’AL·LEGACIÓ VIII 

 

g. Partida del pressupost de l’Ajuntament per implementar les ajudes d’accés a l’habitatge             
per a joves 

ALTA: despeses. 

Dotació: nova partida de 5.000 €. 

Descripció: programa de suport a l’emancipació juvenil. 

Treballar per posar en marxa, de manera efectiva, una partida d’ajudes d’accés a l’habitatge per a                



joves. El propòsit del primer any seria determinar i formalitzar la via que permeti atorgar aquest                
tipus d’ajudes. 

 

h. Partida del pressupost de l’Ajuntament per ampliar el subministrament d’aliments a            
persones amb risc d’exclusió social 

ALTA: despeses. 

Dotació: ampliació de la partida per import de 3.500 €.  

Descripció: programa per garantir una alimentació correcta a persones en risc social.  

Millorar el subministrament d’aliments per a persones amb risc social i també per a persones               
d'avançada edat amb gran risc social per tal d’assegurar una ingesta digna. La quantitat de 3.500                
€ es destinaria a parts iguals al subministrament d’aliments per a situacions de risc i a una                 
subvenció nominativa a Cáritas. 

 

i. Partida del pressupost de l’Ajuntament per ampliar les beques menjador i la formació del               
personal dels menjadors 

ALTA: despeses. 

Dotació: ampliació de partides per import de 4.000 €. 

Descripció: programa d’impuls de les beques menjador i de la formació del personal dels              
menjadors. 

Millorar la partida destinada a beques menjador per a escoles d'educació infantil, primària i              
secundària amb l’objectiu d’assegurar una alimentació digna a l’alumnat en risc d’exclusió social i              
també millorar la partida de formació del personal del menjador de les escoles.Es proposa              
augmentar en 3.000 € la primera partida i en 1.000 € la segona. Aquests increments suposarien                
un cost de 4.000 € addicionals. 

 

AL.LEGACIÓ NÚM. IX 

IX. Reducció de la partida d’inversions del pressupost de l’Ajuntament destinada a la             
construcció de la nova pista de tennis. 

Proposem una modificació en el Pla d’Inversions de 2020, en concret la disminució en 30.750 € de                 
la partida destinada a les obres de construcció de la nova pista de tennis. 

 

Justificació de l'al·legació IX: 

Consultats preus a empreses del sector, es constata que l’estimació de 90.000 € de cost està                
sobrevalorada, fins i tot tenint en compte que calgui reforçar el subsòl de la zona. De fet, en el                   
marc de l’aprovació inicial del pressupost, des del govern municipal es va admetre que aquest cost                
era una estimació feta a l’alça i que s’ajustaria. 

 



DESTÍ DELS MAJORS INGRESSOS PREVISTOS EN L’AL·LEGACIÓ IX 

 

j. Partida del pressupost de l’Ajuntament d’impuls de la dinamització econòmica i de la              
promoció turística per a la creació, entre d’altres, d’una oficina de turisme i promoció              
econòmica. 

ALTA: despeses. 

Dotació: ampliació de partides per un global de 30.750 €. 

Descripció: programa de foment de la promoció econòmica i el turisme local. 

Tal com recullen diversos estudis realitzats -estudi elaborat per la URV l’any 2003, pla de               
dinamització turística de Riudoms de l’any 2018 i pla de dinamització comercial de Riudoms de               
l’any 2016- hi ha un seguit de línies i actuacions prioritàries per tal de dinamitzar econòmicament                
el municipi i fer-ne promoció turística. Una d’elles és la construcció o adequació d’una oficina de                
turisme, des de la qual també es podria plantejar fer dinamització econòmica. 

 

 

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              
2020. 

 

 

 

Ricard Gili Ferré 

Regidor portaveu del Grup Municipal d'ERC- AM 

Riudoms, 28 de gener de 2020  

 


