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Altafulla, a 21 de febrer de 2018 

Jordi Molinera i Poblet amb DNI 47761072-P en representació del Grup Municipal de 
l’Esquerra Independentista d’Altafulla - Acord Municipal (L’EINA-AM) amb NIF  
V-55709471, d’acord amb els articles 169.1 i el 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals , i en qualitat d’interessat, presenta reclamació contra el Pressupost General 
de 2018 de l’Ajuntament d’Altafulla, aprovat inicialment el 29 de gener de 2018.  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Grup Municipal de l'EINA-AM hem estat treballant els darrers 2 mesos en una proposta 
de Pressupost General de 2018 que sigui satisfactori per una majoria qualificada del Ple 
Municipal. Això era més necessari que mai sobretot si tenim en compte que, gairebé 3 
anys després de l'inici del mandat 2015-2019, el govern de l'Ajuntament d'Altafulla ha 
viscut molts canvis, amb 5 remodelacions fruit dels trencaments de Govern d'AA i l'EINA 
el 2016 i d'AA i el PDeCAT al 2017. 

Podem dir que aquest mandat ha estat marcat per una forta inestabilitat política, fruit de 
la incapacitat de l'Alcalde Alonso de tenir un compromís polític sòlid i de respecte a els 
altres Grups Municipals. És per això que l'EINA hem fet aquesta tasca de diàleg i 
negociació, reunint-nos amb entitats, veïns i partits polítics per arribar a l'objectiu d'assolir 
un Pressupost General que tingui el vistiplau de com més membres del Ple, millor. 

Lamentablement, i com ja va passar amb el Pressupost General de 2017, el Grup Municipal 
d'AA-E no va acceptar cap de proposta substancial de l'EINA a la fase prèvia d'aprovació 
inicial d'aquest pressupost. També volem remarcar que no s’ha realitzat cap Audiència 
Pública per presentar la proposta de pressupost a la ciutadania, deixant al marge als 
nostres conciutadans de la seva capacitat de participació política. 

Ara amb Pere Gomès (PDeCAT) com a nou regidor d'Hisenda, amb qui ja havíem treballat 
una proposta conjunta de modificacions al Pressupost General, fem aquestes al·legacions 
tot esperant arribar a un punt de trobada entre el Govern Municipal i l'EINA, ja que 
considerem que l'actual Pressupost General només respon als interessos polítics i 
particulars d'Alternativa, que massa sovint no defensen precisament els interessos públics 
i populars d'Altafulla. 
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La proposta d'al·legacions que presenta l'EINA pretén corregir aquest comportament, 
portant els comptes municipals un altre cop al costat de l'interès general dels altafullencs i 
les altafullenques, garantint que com a mínim 10 dels 11 membres del Ple estiguin d'acord 
amb el Pressupost General de 2018. És per això que el nostre Grup Municipal efectuem les 
següents 

AL·LEGACIONS: 

Grup - Partida Al·legacions Pressupost’18

1532-21005 Manteniment via pública -20.000,00 €

1532-61995 Arranjament i modificació de voreres i asfaltats -10.000,00 €
3321-212 Edificis i altres construccions -2.000,00 €

3321-22699 Altres despeses diverses -3.800,00 €

334-22609 Festes Populars (Barnasants) -16.000,00 €
341-22602 Publicitat i propaganda -1.000,00 €

341-22609 Activitats esportives -36.000,00 €

341-22709 TRPAE. Altres treballs. Actes àrea d’esports -15.000,00 €

432-22602 Publicitat i propaganda -2.000,00 €

432-22617 Nit de Bruixes -2.000,00 €

912-10000 Retribucions Alts càrrecs. -17.000,00 €

912-22602 Publicitat i propaganda -5.000,00 €
920-11000 Retribucions Personal Eventual -30.000,00 €

920-22001 Premsa, revistes i altres publicacions -5.000,00 €

920-216 Equipaments informàtics -5.000,00 €
920-22706 TRPAE. Estudis i treballs tècnics -20.000,00 €

920-22709 TRPAE. Altres treballs -30.000,00 €

933-61998 Obres Via Augusta -72.409,46 €

320 Millora instal·lació elèctrica Escola La Portalada 10.000,00 €

171 Millora i adequació de la Plaça Major 40.000,00 €

334 Increment del pressupost de l’Altacústic 10.000,00 €

924 Comissió especial de Participació Ciutadana i Transparència 10.000,00 €

337 - 22608 Increment del pressupost del PIJ 8.000,00 €

334 Millora de la Pallissa de l’Era de Cal Ixart 20.000,00 €

165 Nou enllumenat públic Brises del Mar (Fase 1/3) 50.000,00 €

920 Creació nova plaça de peó de jardineria 16.000,00 €

920 Creació nova plaça de Bibliotecari 19.700,00 €

1621 Estudi. Implantació servei recollida de residus “Porta a Porta” 15.000,00 €

241 Pla d’Ocupació Local 40.000,00 €

172 Projecte Reforestació de boscos d’alzines 1.500,00 €

171 - 22710 Increment de la partida manteniment parcs infantils 15.000,00 €

Grup - Partida
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SOL·LICITEM que d’acord amb el que disposen els articles 169.1 i el 170 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’arpova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals tinguin per presentat aquest escrit d’al·legacions i acordin resoldre 
favorablement les mateixes. 

A Altafulla, a 21 de febrer de 2018 

Jordi Molinera i Poblet 
Portaveu de L'EINA-AM

1522 Comissió especial per la dinamització de la Vila Closa 5.000,00 €

172 Comissió especial per un desenvolupament sostenible de la Platja 5.000,00 €

1532 Adequació del Carrer de les Eres 18.500,00 €

334 AltafullaBalla 2.500,00 €

334 Material i altres del Museu Etnogràfic 2.000,00 €

334 40è Aniversari dels Castellers d’Altafulla 4.009,46 €

BALANÇ TOTAL -0,00 €

Al·legacions Pressupost’18Grup - Partida
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