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Al·legacions del grup municipal d’Esquerra a l’aprovació provisional 

del pressupost municipal 2011 

 

L’Ajuntament de Llagostera, en sessió plenària del dia 22 de desembre de 2010, va 
aprovar provisionalment els pressupostos de l’any 2011. Posteriorment, es va publicar al 
Butlletí Oficial de la província de Girona el dia 28 de desembre de 2010. 

El grup municipal d’Esquerra a Llagostera presenta al•legacions sobre determinats 
aspectes del pressupost aprovat provisionalment, per les raons que tot seguit s’exposen. 

És per això que presentem les següents  

 
AL·LEGACIO S: 

 

 

1r. Ingressos per l’ICIO i Ocupació de la via pública amb materials 

Any rere any, l’equip de govern ha fallat en les previsions pel que fa als ingressos 
d’aquests impostos, malgrat els advertiments que des del nostre grup municipal i 
d’altres de l’oposició els hem fet sobre les elevades expectatives. El fet d’ingressar 
menys diners del que es preveu en una partida fa que, si es vol tirar endavant els 
projectes pressupostats, s’hagi de fer servir el romanent, cosa que ha passat i que fa 
que la situació sigui insostenible. 
Demanem, doncs, que es faci un exercici de realisme i es redueixin les partides, de 
tal manera que equivalgui al que fins ara s’ha recaptat per aquest concepte (45.000 € 
i 21.000€ respectivament), atès que no hi ha expectatives de millora en el món de la 
construcció. La reducció que es proposa és, doncs, de 24.000€ 

2n. Ingressos per multes i infraccions de circulació  

Constatem amb satisfacció que el comportament cívic dels llagosterencs no ha 
obligat a imposar un nombre elevat de multes, per la qual cosa la recaptació ha 
baixat considerablement. Caldria argumentar les raons que motiven a incrementar la 
partida en un 200% aproximadament, perquè, o bé no s’ha fet la feina bé enguany, o 
bé es perseguirà amb afany recaptatori els conductors, o bé cal reduir la partida al 
que la lògica ens demanaria, que seria d’una 7.500 €.  
Demanem, doncs, que es modifiqui la partida de multes i infraccions de circulació a 
7.500 €, com acabem d’argumentar. 

3r. Partides de gratificacions de personal  

En diverses ocasions el nostre grup s’ha manifestat en contra de l’increment  
desmesurat d’hores extres. La plantilla de personal va incrementant-se 
excessivament, però les hores extres van augmentant. Al pressupost del 2010 es va 
planificar 68.550 € (quantitat que van considerar excessiva) i fins al mes de 



 

novembre s’han gastat 120.488,45 (el doble del planificat). Algú hauria d’explicar 
per què no s’ha complert en absolut aquesta planificació en cap de les àrees de 
personal, i algú hauria d’explicar perquè la partida, tot i incrementar-se respecte a 
les previsions del 2010, està per sota de la despesa actual. No sabem què es vol 
canviar perquè no passi com cada any, que aquestes partides augmenten molt per 
sobre de la previsió. 
El nostre grup municipal pensa que cal una política de contenció de la despesa, que 
sens dubte passa per una planificació de l’activitat de la qual hauria de 
responsabilitzar-se el cap de personal, en el nostre cas l’alcalde. Demanem que es 
redueixi en un 10% el que es va pressupostar el 2010 per aquests conceptes. 
D’aquesta manera la reducció sobre el pressupost inicialment aprovat seria d’uns 
24.000€, que compensaria la baixada d’ingressos demanada al punt 1 de la nostra 
al·legació. 

4t. Despeses subministraments elèctrics 

De tots és conegut l’increment dels costos de l’energia elèctrica que es planteja de 
cara a l’any que s’inicia. Aquest increment faria pensar en la necessitat de preveure 
un augment de la despesa de les partides relacionades amb el subministrament 
elèctric. Lluny d’això, es preveu un descens d’aquestes partides respecte a la 
despesa efectuada el 2010.  
Demanem, doncs, que s’augmentin les partides de subministrament en un 10% 
respecte a la despesa del 2010, o que s’argumenti en la memòria les actuacions que 
es duran a terme per reduir la despesa d’aquestes partides. 

5è. Lloguer Can Salades 

Les actuacions que s’han dut a terme per adequar l’espai de Can Salades, amb un 
cost de 3.500 € i la despesa afegida de 3.600 anuals en concepte de lloguer no són 
precisament un model de gestió econòmica, atesa la rendibilitat que s’ha tret del 
local i el fet que en un futur no serà necessari. 
Creiem que cal eliminar aquesta despesa, que ha servit fins ara en comptades 
ocasions i que suposaria un estalvi de 3.600 € que ajudaria a compensar reduccions 
que proposem. 

6è Contracte de Serveis Arxiu 

És evident que el fons documental de l’arxiu municipal obliga a  efectuar tasques de 
catalogació o digitalització per fer-lo més accessible a les persones interessades en 
aquest fons. Malgrat tot, aquesta actuació no és imprescindible si la comparem amb 
altres més urgents o si cal retallar despeses per fer un pressupost més equilibrat, com 
és el cas que ens ocupa. La reducció de la despesa, que seria de 17.000 pot ajudar a 
compensar disminucions de partides d’ingressos o augment de despeses com les que 
plantegem en les presents al·legacions. 

7è. Plànols i projectes tècnics (econòmica 62700) 

Les actuacions de millores d’edificis i infrastructures, pel que tenen de projectes 
consolidats, haurien d’estar ben pensats prèviament i després d’endegar un procés 
participatiu, a través de reunions de veïns o, com s’ha fet en altres governs 
municipals, a través d’un concurs d’idees. Entenem, a més, que un equip de govern 



 

ha de tenir projectes realistes en la seva execució que permetin tirar endavant un 
determinat model de poble. 
La Biblioteca que s’ha d’inaugurar naixerà, producte dels retards i de la nova 
normativa sobre aquest tipus d’equipaments, petita. Caldria veure la possibilitat 
d’ampliació en una segona planta d’aquest centre o de convertir l’edifici en una 
Centre Cultural de referència. Per això caldria un projecte seriós que escoltés totes 
les entitats i veïns del poble. 
La sortida de la biblioteca de la Casa de les Vídues alliberarà un espai que pot tenir 
diversos usos (ampliació de l’Ajuntament, Escola de Belles Arts, Escola d’Adults...) 
Caldria un procés participatiu que culminés amb un projecte que conjuminés les 
necessitats d’equipaments amb la necessitat de dona vida a un nucli antic pel qual 
tothom aposta. 
Les actuacions que fins ara s’han dut a terme al Passeig Pompeu Fabra o a projectes 
al voltant de la zona han suposat una despesa per al nostre Ajuntament d’una 
70.000€, sense que se n’hagin vist els fruits encara. Creiem que cal un debat obert i 
participatiu per elaborar finalment un  projecte que acabi donant sortida a aquest 
punt emblemàtic de la nostra població. 
El teatre del Casino necessita una reforma integral. Aquesta reforma no es pot anar 
fent sense un projecte global. Caldria elaborar un projecte que es pogués executar 
per fases, abans de dur a terme qualsevol actuació de millora.  
Ateses aquestes consideracions, entenem que la partida per a plànols i projectes 
tècnics està infradotada, per la qual cosa caldria un augment considerable, un cop 
escoltats els tècnics.  

8è. Ajudes al Tercer Món i Fons Català de Cooperació (econòmica 49000 i 49001) 

La crisi econòmica actual no ha de fer-nos oblidar la necessitat  de continuar 
col·laborant en els projectes que s’estan executant o estan en vies d’execució a 
Països del Tercer Món amb els quals tenim una relació de col·laboració des de fa 
uns anys, de la mateixa manera que Llagostera es veu beneficiada dels fons que des 
de Europa arriben com a ajuda per a la redistribució de la riquesa en un món 
globalitzat. Tancar l’aixeta de les ajudes, però alhora demanar que no es tanquin les 
que ens arriben és una incongruència. Per altra banda, no es poden oblidar les 
promeses fetes en èpoques electorals, en què tothom coincidia en la necessitat de 
mantenir l’1% de cooperació, malgrat la crisi ja apuntava. Passar de l’1% al 0,13% 
és una retallada des del nostre punt de vista inadmissible. 

9è. Aportació a Serveis Socials 

Malgrat el que se’ns ha dit a la Comissió Informativa o al Ple de Pressupostos, la 
partida de Serveis Socials (fins i tot descomptant les ajudes al tercer món) 
disminueixen. Aquesta retallada dels serveis socials no és de justícia tenint en 
compte la situació econòmica actual. Les necessitats d’ajudes s’incrementen en 
contextos de crisi, i l’ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, 
no s’hi pot mantenir al marge. Cal un increment de les partides de Serveis Socials 
per cobrir les necessitats dels llagosterencs, sobretot en les partides d’”Atencions 
benèfiques” i “Subvencions a Entitats Socials”, que creiem que hauria de ser de 
40.000 i 30.000 € respectivament. 

 



 

10è. Aportació Patronat Municipal d’Esports 

La contenció necessària en aquesta partida. No té cap justificació augmentar la 
despesa en la gestió esportiva i que paral·lelament es retallin altres partides. La 
continuada privatització d’alguns serveis incrementen la despesa corrent, per la qual 
cosa no considerem que sigui el millor moment per fer el canvi de sistema que es 
proposa. Demanem mantenir la partida en 230.000 €, igual que l’anualitat anterior. 
Per altra banda, creiem que cal reconsiderar el canvi pel que fa a la publicitat 
estàtica al Pavelló, tenint en compte que donar únicament la meitat dels ingressos als 
clubs representa un incompliment del que es va prometre en el seu moment als 
clubs. 

11è. Subvenció accés a Internet 

Aquesta subvenció està pensada únicament per a la zona del nucli antic. Tenint en 
compte la propera implantació de l’1x1 a l’IES Llagostera, caldria ampliar aquesta 
subvenció al conjunt de la població, establint criteris de renda si calgués. 

12è. Subvenció façanes nucli antic 

Aquesta actuació la creiem absolutament innecessària, ja que s’havia d’haver 
complert amb les bases de la subvenció aprovades per l’Ajuntament, i ser més 
curosos amb l’atorgació de subvencions. Una actuació més responsable hauria 
aconseguit els objectius de millora del nucli antic i faria innecessària l’anul·lació de 
la partida “Espai dona”, tan necessària en el context actual. 

13è. Espai dona 

Anul·lar aquesta actuació, prevista al Pla de Barris no és aconsellable com diem en 
el punt anterior. Cal introduir aquesta actuació en el pressupost del 2011. 

14è. Subvencions a Entitats 

Totes les entitats del poble es troben en la mateixa situació de pèrdua 
d’esponsorització a causa de la crisi. Congelar les subvencions suposa augmentar 
aquesta situació de manca de recursos de les entitats. Creiem que no es pot, doncs, 
augmentar algunes subvencions a Entitats i congelar-ne d’altres amb l’argument 
d’una manca d’ingressos de l’ajuntament, argument que fa 3 anys que es va 
mantenint. Demanem un augment linial a totes les entitats del poble en funció del 
que es pugui augmentar la partida de subvencions a entitats. 

Llagostera, 17 de gener de 2011. 

 

 

Eugènia Comas Alsina 

Grup Municipal d’ERC a Llagostera 


