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PRESSUPOSTOS 2014
COM ES GASTA EL DINERS L’AJUNTAMENT?
El passat 19 de desembre de 2013, es va aprovar, 
inicialment, el pressupost de l’Ajuntament i dels ens 
dependents de la corporació: Patronat de la Fira de 
l’Avellana, Riudoms Gestió i Riudoms Serveis, per 
l’any 2014. De l’anàlisi macro del mateix, es desprèn 
que hi ha un increment del 40% respecte l’inicial 
del 2013, derivat per les inversions previstes, 

destacant l’ajut econòmic de la Federació Catalana 
de Futbol per a l’arranjament dels dos camps de 
futbol (1.070.000 euros, que ja signifiquen un 
20% d’aquest increment) i de la subvenció de la 
Generalitat del PUOSC per  a l’arranjament del 
Carrer Nou i del Carrer de Sant Jaume.

En el gràfic es veu com cada 
ciutadà pagarà de mitjana 589,99 
euros l’any i que la resta, gairebé 
la mateixa quantitat, 591,16 euros 
s’obtenen via transferències 
d’altres administracions  (FCF) o 
via finançament bancari. D’aquest 
últim aspecte cal destacar que la 
càrrega financera per a l’any 2014 
és de 83,44 euros per habitant. 
Pel que fa al deute total de l’Ajuntament, que amb el que s’afegirà enguany arribarà a gairebé 3.500.000 
euros, suposa que cada habitant de Riudoms “deu” a les entitats financeres poc més de 540 €.

Població de Riudoms any 2013 ... 6.472 habitants

Concepte Import
€ habitant

2014
€ habitant

2013

Total despeses Ajuntament 7.644.394,67 € 1.181,15 € 841,84 €

Ingressos directes riudomencs -3.818.437,52 € 589,99 € 566,36 €

Diferència 3.825.957,15 € 591,16 € 275,48 €

Càrrega financera a 2014 540.000,00 € 83,44 € 83,44 €

Deute acumulat previst pel 2014 3.500.000,00 € 540,79 € 370,83 €
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A RIUDOMS, SÍ-SÍ!
Tenim davant nostre l’oportunitat de fer un nou 
país i de fer-lo millor. A l’Europa del segle XXI, la 
voluntat dels ciutadans és l’únic element que ha 
de comptar per decidir quina política volem i amb 
quines estructures ho volem aconseguir.  Aquest és 
el futur, i nosaltres podem ser dels primers a fer-lo 
realitat. Perquè votar és democràcia i és llibertat. 

El catalanisme fa molts anys que proposa un tracte 
just a l’Estat espanyol  i aquest sempre ha respost 
amb un cop de porta.  Podríem continuar minvant 
com a poble, veient com se’ns nega la nostra llengua, 
com se’n va el nostre esforç fiscal, com creix l’atur i 
molts dels nostres viuen sota el llindar de la pobresa. 
O podem resoldre les coses d’una forma pacífica i 
democràtica: votant. Com es farà en el futur. 

Farem el nou país que els ciutadans de Catalunya 
mereixen. On no preguntarem a ningú d’on ve ni 
quina llengua parla, sinó només si vol venir amb 
nosaltres. Un nou país que neix perquè lliurement 
ho decideixen els seus ciutadans. Un nou país 
referent en qualitat democràtica. Per refer l’estat 
de benestar i portar la millor salut i la millor 
educació d’Europa a tota la seva ciutadania. 

Un nou país basat en la innovació i en  l’economia 
productiva,  la dels que amb el seu esforç fan millor 
el seu entorn cada dia. 

Ara podem fer una gran aportació a Europa i al món. 
Podem dir ben alt que els països neixen i els fan 
els seus ciutadans amb la seva lliure voluntat, de 
manera pacífica i democràtica. Per ser més justos. 
Per viure millor. Pel benestar i el progrés de tothom.
 
Riudoms no es quedarà al marge d’aquest procés, 
al contrari, n’ha de ser i de fet n’és capdavanter, 
amb l’esforç i participació de tot l’entramat de la 
societat civil organitzada.

Des d’Esquerra de Riudoms reafirmem el nostre 
compromís indestructible, com hem fet sempre, i 
des de la posició que ens toqui, sigui quina sigui, 
amb el repte d’assolir un país socialment just i 
políticament lliure.

La independència passa per Riudoms. 
Ara toca SÍ-SÍ.

El desembre passat, la secció local d’ERC de Riudoms 
va organitzar una excursió a Barcelona per visitar  el 
Born Centre Cultural, un espai singular i excepcional 
que relliga tres segles de la nostra història. 
Sota l’estructura d’un mercat emblemàtic de 
l’arquitectura del ferro del segle XIX, s’hi troba la 
Barcelona del 1700, la ciutat pròspera que va patir el 
setge del 1714, d’èpica i heroica resistència, abans 
de derivar en la pèrdua de les llibertats nacionals de 
Catalunya, encara no restituïdes tres segles després. 
Una seixantena de riudomencs i riudomenques van 
poder gaudir d’aquest espai així com de la passejada 
tranquil·la per altres espais distingits del cap i casal de 
Catalunya, com ara, l’església de Santa Maria del Mar o 
el Fossar de les Moreres.

Una experiència enriquidora que, sota el lema ERC, 
SORTIM A..., sens dubte, ben aviat repetirem per altres 
indrets emblemàtics del nostre país.

Segueix-nos a:
esquerra.cat/riudoms
facebook.com/erc.riudoms
@ERC_Riudoms

Conegui quant paga i què rep cada ciutadà de Riudoms: 

Comparació dels ingressos per habitant per impostos i taxes (esforç fiscal) 
i la despesa municipal per habitant (despesa total). 

Segueix a la pàgina següent 

ERC, SORTIM AL BORN
AGENDA D’ACTES D’ERC-AM 
8 ó 9 d’abril

Acte Votar és Democràcia

11 d’abril
Taula rodona sobre Joventut

25 d’abril
Acte ERC -AM dins de Compromís per Riudoms

4 de maig 
ERC, SORTIM al Poble Vell de Corbera

ERC, SORTIM... 
AL POBLE vELL DE CORBERA 
El proper 4 de maig, la secció local d’ERC de 
Riudoms organitzarà una nova excursió per 
visitar el Poble Vell de Corbera i Gandesa. Tant 
a l’estand que ficarà ERC per Sant Jordi com per 
la xarxa, rebreu més informació de com apuntar-
vos a aquesta nova sortida.



PRESSUPOSTOS 2014: COM ES GASTA EL DINERS L’AJUNTAMENT?
De l’anàlisi micro, entrant al detall en les partides 
pressupostàries de despeses, es destaca un alt cost 
percentual de la partida de personal (que engloba 
els sous dels regidors) i que ascendeixen gairebé 
a 2.400.000 euros (més d’un 31% del total del 
pressupost). És important destacar les despeses 
financeres i variacions de passius financers que, 
entre amortització i interessos dels préstecs, 
suposen un total de 540.000 euros (més d’un 7% 
del pressupost) i també que per l’any vinent està 
previst un nou endeutament per valor de 686.500 
euros que, afegit al deute viu de l’Ajuntament a 
finals del 2013, s’arribarà als 3.500.000 euros.

El regidor republicà, Xavier Làzaro, va demanar 
que s’optimitzessin tots els recursos possibles i es 
negociés amb les companyies subministradores 
d’electricitat, de telefonia i de gas per abaratir 
costos, ja que les factures pressupostades d’aquests 
serveis estan previstes en 265.000€ la llum, 32.000€ 
els telèfons fixos i els mòbils del regidors de l’equip 
de govern i uns 28.000 euros el gas.

En Xavier Làzaro, també va sol·licitar partides 
especifiques en favor de la participació ciutadana, 
que enguany havien desaparegut del pressupost, així 
com una major despesa social, sobretot per ajudar 
aquelles famílies que estan patint més amb la crisi.

EL COMENTARI 
Quan s’analitzen els pressupostos municipals, 
un està esperançat en trobar una sèrie d’inputs  
ideològics que incloguin mecanismes de participació 
ciutadana, que siguin austers, però sense retallades,  
que siguin transversals afavorint les polítiques 
de gènere, la justícia social i la sostenibilitat, i que 
siguin transformadors d’àmbits diversos, com per 
exemple el cultural, apostant per la creació pròpia 
en comptes de la contractació o consum extern.

A ERC-Acord Municipal, segons els criteris del 
programa electoral amb que es va presentar, li 
hagués agradat trobar-se amb més despesa 
pública i social en educació, sanitat i habitatge, amb 
més ajudes a les famílies que estan patint la crisi, 
amb despesa en polítiques actives d’ocupació, 
d’afavoriment a l’emprenedoria o el cooperativisme, 
una major despesa en dinamització del petit comerç 
de la vila i una aposta decidida, d’una vegada, pel 

turisme, entorn de la figura d’Antoni Gaudí i dels 
productes gastronòmics destacats de Riudoms, 
però malauradament no hem trobat aquests inputs 
per enlloc, i en canvi, si que ens hem topat amb un 
capítol elevat de cost de personal, en alguns sous 
camuflats com a càrrecs de confiança o grans 
despeses en comunicació.

Aquesta és l’opció d’aquest equip de govern, i ja 
hem vist que a la que baixin els ingressos directes 
dels ciutadans de Riudoms, no es podran cobrir les 
necessitats bàsiques com són donar els serveis 
mínims o pagar les nòmines del personal i dels 
regidors de l’equip de govern. Encara estant a 
temps de revertir la situació i d’apostar per uns 
criteris més racionals i sostenibles, per millorar 
l’estructura financera dels pressupostos, sinó 
estaran abocats a una pujada d’impostos en els 
propers anys. De fet, a ningú se li escapa, que les 
successives pujades a la llar d’infants, a l’escola 
de música o a les entitats esportives que han de 

repercutir el seu cost entre els alumnes, han estat 
ja una forma indirecte d’incrementar el cost fiscal, 
però aquestes pujades poden ser insignificants 
amb tot el que pot succeir si no es racionalitza la 
despesa de l’Ajuntament. 

Un exemple, d’aquestes maneres de fer, és l’ajut 
aprovat el 10 de febrer de 2014, per la Regidoria 
de Festes, de 6.400,90 euros, a una societat privada 
per organitzar el Flaixtival (una nit de música 
discotequera al pavelló d’esports), dels quals es van 
autoritzar una bestreta de 3.200,45 euros, el 19 de 
febrer, tres dies abans de realitzar-se (amb càrrec 
a la partida 2014/338/2260905), mentrestant hi ha 
entitats i associacions locals, Càrites o Mans Unides 
que fan una tasca exemplar durant tot l’any i que 
reben quantitats bastant menors de l’Ajuntament 
de Riudoms. Creiem que aquests 6.400,90 euros 
s’haguessin pogut destinat a altres funcions més 
socials i justes. Amb pressupostos participatius, 
això ho haguéssim decidit entre tots.

ESTAT D’INGRESSOS IMPORTS ESTAT DE DESPESES IMPORTS

A) OPERACIONS CORRENTS 5.381.713,37 € A) OPERACIONS CORRENTS 4.947.013,37 €

Capítol I Impostos directes 2.276.890,86 € Capítol I Despeses de personal 2.374.737,37 €

Capítol II Impostos indirectes 40.000,00 € Capítol II Despeses bèns corrents i serveis 2.154.426,00 €

Capítol III Taxes i altres ingressos 1.501.546,66 € Capítol III Despeses financeres 112.000,00 €

Capítol IV Transferències corrents 1.513.725,85 € Capítol IV Transferències corrents 305.850,00 €

Capítol V Ingressos patrimonials 49.550,00 € Capítol V Ingressos patrimonials - €

B) OPERACIONS DE CAPITAL 2.262.681,30 € B) OPERACIONS DE CAPITAL 2.697.381,30 €

Capítol VI Alienació inversions reals - € Capítol VI Inversions reals 2.093.381,30 €

Capítol VII Transferències de capital 1.576.180,48 € Capítol VII Transferències de capital 176.000,00 €

Capítol VIII Variacions actius financers - € Capítol VIII Variacions actius financers - €

Capítol IX Variacions passius financers 686.500,82 € Capítol IX Variacions passius financers 428.000,00 €

TOTAL INGRESSOS ... 7.644.394,67 € TOTAL DESPESES ... 7.644.394,67 €

Pressupost de l’Ajuntament de Riudoms per a l’any 2014: 
Desglossament dels principals capítols del pressupost, tant d’ingressos com de despeses, 
on es pot apreciar que amb l’esforç fiscal dels riudomencs (capítols 1, 2 i 3 d’ingressos, que 
ascendeix a 3.818.437,52€) no s’arriben a cobrir les partides de personal i dels serveis que 
presta l’Ajuntament (capítols 1 i 2 de despeses que ascendeixen a 4.529.163, 37€) per la qual 
cosa s’ha d’acudir a finançament bancari, variacions de passius financers (capítol IX d’ingressos, 
per un import de 686.500,82 euros).

MOCIONS PRESENTADES PER ERC-AM AL 
PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS

En l’anterior InfoEsquerra del mes de desembre us informaven 
de les mocions que havia presentat el Grup Municipal d’ ERC-AM 
per a la sessió plenària del dijous, 19 de desembre de 2013. Les 
votacions de les mocions van ser les següents:

Moció de suport a la querella criminal 
contra l’estat espanyol per crims contra la 
humanitat per l’afusellament del President 
Companys i 47 polítics catalans més – 
APROVADA, amb els vots a favor  ERC-AM, 
PSC i CIU.

Moció de suport contra el tancament de la 
Ràdio Televisió Pública Valenciana (RTVV) - 
APROVADA, amb els vots a favor  ERC-AM, 
PSC i CIU.

Moció en suport de l’emprenedoria per 
atenuar l’atur local, oferint ajuts i incentius 
als riudomencs emprenedors en situació de 
desocupació – REBUTJADA amb els vots en 
contra de CIU, vots a favor ERC-AM i PSC.

Tanmateix, per a la sessió plenària del dijous 2 de febrer de 2014, 
ERC-AM va presentar tres mocions més que tractaven sobre:

Els habitatges desocupats en mans de les entitats bancàries. Com 
que la Llei del dret a l’habitatge de 2007, definia com incompliment 
de la funció social del dret de propietat, la desocupació injustificada 
d’un habitatge per un període de més de dos anys, la proposta 
instava a l’Ajuntament a crear un cens municipal d’habitatges i 
edificis buits i portar a terme un procés sancionador pels habitatges 
desocupats a mans de les entitats bancàries.

La condemna i el rebuig a la pressió exercida pels 
governs central i de la Generalitat Valenciana 
contra Acció Cultural del País Valencià (ACPV) per 
deixar d’emetre el senyal de Catalunya Radio.

La limitació del dret de les dones a interrompre el seu embaràs, en 
l’avantprojecte de Llei que està preparant el ministeri de Justícia de 
Gallardón, per a la qual cosa es demana la retirada de l’avantprojecte 
i la despenalització de la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE).

Les dues primeres mocions presentades per ERC-AM van ser 
APROVADES per unanimitat (ERC-AM, PSC i CIU) i la tercera moció 
que va ser votada individualment, també va ser APROVADA, per 
deu vots a favor (ERC-AM, PSC i 8 regidors de CIU, amb l’abstenció 
d’una regidora de CiU) i cap vot en contra.


