
A L’ATENCIÓ DE L’ALCALDE I L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès vam formular durant el Ple 
Municipal del 25 de setembre la proposta de que es realitzés per al 2014 un pressupost amb 
un procediment participatiu.

La proposta va ser denegada, però el grup d’ERC formulem les següents aportacions per tal 
que puguin ser preses en consideració a l’hora d’elaborar el Pressupost 2014 de l’Ajuntament 
de Prats de Lluçanès.

Tenint en compte la informació que a priori tenim per a la realització d’aquestes propostes, 
que no és més que el pressupost de l’any anterior, deixem palès que són propostes subjectes a 
debat i consideracions.

Així, les principals propostes que posem damunt la taula, són les següents:

- Promoció econòmica: considerem que ha d’existir una partida concreta de promoció 
econòmica. Dins aquesta partida, que podria suportar econòmicament les accions 
planificades per la “Taula per a la dinamització econòmica”, hi hauria d’haver uns 
apartats de Turisme, Comerç i Indústria. 

o Dotació global d’almenys 40.000€.

- Brigada Jove: proposem que hi hagi una dotació pressupostària per a tirar endavant el 
projecte de “Brigada Jove”, aprovat pel Ple Municipal el setembre del 2013. 

o Dotació: 30.000€.

- Porta a Porta: cal redimensionar l’aspecte de la recollida d’escombraries. Hem de 
tendir a fer menys residus, a reciclar, a conservar el medi ambient. La que ens sembla 
millor fórmula, i provada, que permet també reduir el cost, és el porta a porta.

o Proposem obrir una partida de 5.000€ a tal fi.

- Entitats i activitats: creiem oportú fer un apartat específic per a suport econòmic de les 
entitats, establint un procediment equitatiu, igualitari, amb reunió prèvia amb elles.

o Els recursos destinats a això: 14.000€.

- Pressupost participatiu: Deixar una partida dotada amb una quantitat de diners els 
quals a partir d’un procediment participatiu la gent del poble decideixi a quins 



projectes pot aplicar-se. En aquest cas, s’hi podria incloure el capítol d’inversions. I és 
que a partir d’uns plantejaments inicials que l’equip de govern pugui formular (atenent 
les seves prioritats i necessitats), i explicar-les als veïns, posteriorment i fent el procés 
participatiu es decideix la seva finalitat.

o Dotació: la que estigui prevista per a inversions.

- Projecte Educatiu de Poble: un projecte educatiu que hauria de poder començar a 
aplicar accions al municipi, amb la participació dels agents educatius. 

o Partida de 3.000€.

Som conscients que pot titllar-se de senzill fer una petició sense calcular els ingressos. Per això, 
estem disposats a reconsiderar, a calcular i treballar aquest pressupost que s’haurà d’aprovar 
en temps econòmicament complicats.

De totes maneres, ja marquem així prioritats, element que ens sembla clau en el moment de 
fer el més gran projecte que té l’ajuntament: un pressupost amb el que sustanterà després les 
seves accions. També creiem que cal reduir i racionalitzar despeses, per això mateix, hi ha 
aspectes que seran conseqüència del que proposem (per exemple, escombraries), altres 
manteniments o serveis que poden ajustar-se; l’eliminació de partides amb el concepte 
“despeses diverses” (alguns recursos de les quals estan redireccionats també a les nostres 
propostes), reducció d’altres partides suceptibles i que estem oberts a estudiar. A part, 
augmentar ingressos provinents d’altres administracions atenent subvencions i programes els 
quals a partir dels projectes proposats (porta-porta, brigada jove..) són susceptibles de ser 
subvencionables.

Som conscients del marge de maniobra que pot tenir l’equip de govern, els altres serveis que 
ha de mantenir (el pressupost ha d’incloure la resta de partides ordinàries, personal, escola de 
música, escola bressol, casal del jovent, procés de redacció del POUM, etc etc) però ens 
sembla que cal que sobretot el pressupost aposti per trobar sortides. Unes sortides que el 
pressupost en seran el marc, i després s’hauran de desenvolupar, a partir de la “Taula per a la 
dinamització econòmica”, processos participatius, o la pròpia decisió del govern.
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