
 

 
 

www.esquerra.cat/begues 
olivellarj@begues.cat 

@Esquerra_Begues 
 

 

 

 
AL·LEGACIONS, OBSERVACIONS I SUGGERIMENTS AL PRESSUPOST 

GENERAL EXERCICI 2018 
 
En Jaume Olivella i Riba i Josep Atsuara i Soriano com a regidors del Grup               
Municipal d’ERC-AM amb CIF V-66626318 i en nom de la secció local de ERC de               
Begues, passem a formular al·legacions, suggeriments i millores a l'expedient          
4/2018, de modificacions de crèdit del pressupost municipal per l'exercici econòmic           
de 2018, en concepte de suplement de crèdit i crèdit extraordinari aprovat de             
forma inicial al Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 4 d'abril de 2018. 
 
Per un pressupost municipal més just i social. 
 
El pressupost municipal i, les seves corresponents modificacions de crèdit i           
suplement de crèdit, són el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia             
formulada pel Govern Municipal, esdevenint una eina clau per a la gestió pública,             
servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les            
actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que           
s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es            
podran realitzar en l’exercici corresponent. El pressupost de l’Ajuntament de          
Begues està basat en el sistema de Pressupost Executiu, el qual té per objecte              
vincular l’assignació i gestió dels recursos amb l’acompliment de l’estratègia          
municipal (prioritats i objectius); i això s’hauria de posar més en valor i visualitzar              
amb més claredat i més transparència. Tot seguit desenvolupem les següents           
observacions, suggeriments, millores del document aprovat inicialment el 4 d’abril de           
2018 en plenari municipal.  
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PRIMER.- SOBRE MESURES DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN 
 
Creiem necessari que les actuacions i intervencions en el capítol de despeses            
ordinàries, i les seves posteriors modificacions de crèdit i suplement de crèdit,            
de diverses regidories no només es concretin en un expressió quantitativa o            
númerica pressupostària sinó que haurien d’anar acompanyades d’un        
Programes d’Actuació Municipal específics de cada regidoria amb        
descripcions detallades de les accions i dels mètodes d’avaluació de les           
activitats amb posterior publicació a través dels mitjans de comunicació de           
l’Ajuntament de Begues.  
 
Aquest programes haurien de formar part del Pla d'Actuació Municipal (PAM) o Pla             
de Mandat que és el document on el govern municipal hauria d’establir les prioritats              
per al mandat en curs expressades en el Compte General de l’Ajuntament de             
Begues. Al PAM s'hi han de detallar les principals accions que es duran a terme per                
tal d'assolir els objectius estratègics establerts. En la seva elaboració hi hauria de             
prendre part tots els regidors del govern, juntament amb tots els departaments i             
responsables municipals per tal de concretar les accions que es faran durant el             
mandat. El Ple Municipal hauria d’aprovar l’avantprojecte del PAM. Durant els           
mesos següents s’hauria de realitzar un procés de participació amb les forces            
polítiques locals, les entitats socials, els treballadors i les treballadores municipals i            
les interlocucions veïnals per consensuar el document final i treballar en la línia de la               
corresponsabilització de les polítiques públiques. Aquest és el model de gestió           
pública que creiem necessari per a Begues. 
 
I Per a què serveix? Doncs, el PAM serveix per a fer explícits el compromisos               
dels responsables municipals davant de la ciutadania per al mandat en curs.            
L'Ajuntament de Begues, mitjançant el PAM, hauria d’explicar els seus objectius i            
actuacions prioritàries per tal que la ciutadania conegui els projectes que es volen             
realitzar, valori la seva adequació i el grau de compliment i pugui fer propostes per               
millorar-lo. 
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El PAM permet que tota l'estructura municipal tingui clar quins són els objectius             
prioritaris i quines són les accions a realitzar per tal d'assolir-los. Gràcies a aquesta              
priorització tots els departaments coneixerien quines són les fites que s'haurien           
d'haver assolit quan acabi el mandat. També facilitaria el treball transversal en            
aquells objectius que impliquen diferents departaments i garanteix que tothom          
treballi amb uns objectius comuns. 

I com s’hauria de fer el seguiment de l’avaluació? A través del web municipal              
s’hauria de poder visualitzar el PAM i s’hauria de permetre consultar l’estat            
d’execució del Pla per cronologia, línia estratègica, objectius i actuacions. Així           
doncs, els objectius s’haurien de visualitzar a partir d’un doble codi: el semafòric             
(color) i càrrega (tipus bateria mòbil). Aquest resultat s’obtindria de sumar les            
actuacions de cada objectiu. És a dir: si s’han fet o no s’han fet. I al clicar sobre                  
cada objectiu s’hauria de poder consultar quines actuacions s’han realitzat i quines            
no. Això implicaria que tota la ciutadania podria fer-ne el seguiment. 

 

 
Imatge: El PAM, eina essencial per a  l’avaluació de polítiques públiques. 
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SEGON.- SOBRE LA NECESSITAT DE CANVIAR EL NOM DE LA PARTIDA           
NÚM. 42425260 DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI I ANOMENAR-LA PROCÉS        
PARTICIPATIU I CONSULTA POPULAR SOBRE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES        
D’ALTA TENSIÓ A L’AVINGUDA MEDITERRÀNIA DE BEGUES. 
 
Demanem que la partida de desviament de les línies d’alta tensió (NÚM.            
42425260904) es substitueixi per un crèdit extraordinari que serveixi per          
organitzar un procés participatiu que finalitzi amb una consulta popular de           
l’avant-projecte executiu que proposi l’Ajuntament Begues (en funció de les          
conclusions del procés participatiu).  
 
Proposem que es reservi 15.000 Euros, enlloc dels 300.000 Euros inicilament           
pressupostats en aquest crèdit extraordinari, perquè degut a la complexitat del           
projecte, de ben segur, que l’execució de l’esmentada partida no es durà a terme              
durant l’exercici 2018. Creiem indispensable que primer es realitzi un procés           
participatiu. 
 
 

 
Foto: Imatge d’una torre d’alta tensió: un altre punt de vista. 
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TERCER.- SOBRE LA NECESSITAT D’UN CANVI DE MODEL DE L’APLICACIÓ          
DELS PREUS PÚBLICS. 
 
Reclamem que partida de suplement de crèdit núm. 92920022706 anomenada          
Estudis i Treballs Tècnics de l’Administració General valorada en 45.550 Euros           
s’ampliï per un import de 15.000 Euros que serveixi que serveixi per elaborar             
un estudi de rendibilitat social per tal d’aplicar la Tarifació Social als serveis             
públics municipals com la Llar d’Infants el Guinyol, els serveis esportius de la             
Piscina municipal i el servei d’àpats de la gent gran. 
 
Tal i com hem demanat en els diferents debats sobre les ordenances fiscals dels              
darrers anys, l’objectiu és elaborar aquest estudi que dictamini, si s’escau, unes            
noves ordenances fiscals de l’escola bressol, els serveis esportius de la piscina            
coberta i descoberta, i del servei d’àpats de la Nou Espai de la Gent Gran situat al                 
Centre Cívic per tal de garantir uns preus equitatius i justos socialment. 
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QUART.- SOBRE EL PROJECTE DE MILLORES A LA ZONA ESPORTIVA. 
 
Pel que fa al crèdit extraornidari núm. 34340163209 referent a les millores a la              
zona esportiva per un import de 20.000 Euros proposem augmentar-lo en           
270.000,00 Euros per tal de construir una primera fase de la triple pista             
multiesportiva de lliure accés al camp de sauló de la zona esportiva. 
 
Com ja sabeu, fa temps que defensem la necessitat d’ampliar les superfícies de joc a la                
Zona Esportiva. La nova pista de pàdel municipal és una bona notícia perquè aporta una               
nova oferta esportiva i diversifica els esports de raqueta existents (frontennis i tennis). Ara              
bé, la seva ubicació és el fruit d’un error de planificació perquè hipoteca una possible               
ampliació del gimnàs i de la sala d’activitats dirigides de la piscina municipal.  
 
Quina hagués hagut de ser la ubicació de la pista de pàdel? Fa temps que apostem per una                  
reorganització de la Zona Esportiva, que passaria principalment per la transformació del            
camp de sauló, situat darrera de les pistes de tennis, en una pista triple multiesportiva de                
lliure accés per a la pràctica de futbol sala, bàsquet, voleibol, patinatge... Aquesta nova pista               
deixaria lliure l’espai ocupat actualment per la pista del campito, que és on s’haguessin              
pogut ubicar fins a dues pistes de pàdel.  
 
Què s’aconseguiria amb aquesta nova ubicació? 
 

● Es reservaria l’espai situat davant de la sala d’activitats dirigides de la piscina per a               
futures ampliacions. 

● S’evitaria el xoc d’interessos dels usuaris de la zona on ara cohabiten activitats             
diferents com els esports de raqueta i l’ús recreatiu al campito. 

● Es minimitzarien mals usos i actes de vandalisme que es produeixen actualment en             
aquest espai.  

● Amb l’agrupació dels esports de raqueta s’obtindria un espai més endreçat i protegit.  
 
La nostra proposta també comportaria la cobertura de les noves pistes multiesportives que             
situaríem en l’actual camp de sauló i la instal·lació d’il·luminació, cosa que permetria fer-hi              
altres activitats com fires o concerts. I, a més, es podrien utilitzar els vestidors col·lectius de                
la piscina d’estiu durant els mesos de setembre a juny, fins ara infrautilitzats. 
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SISÈ.- Reclamem que la partida de crèdit extraordinari anomenada Estudi de           
reordenació esportiva amb número 34340122706 serveixi per fer un nou MIEM           
-MAPA D’INSTAL·LACIONS i EQUIPAMENTS ESPORTIUS DEL MUNICIPI DE        
BEGUES-  
 
Adjuntem el document anomenat Guia per a la redacció del MIEM de la Generalitat              
de Catalunya. 
 

 
Begues,  8 de maig de 2018 
 

 
 

Jaume Olivella i Riba 
Portaveu Grup Municipal ERC-AM 
Regidor Ajuntament de Begues 

  

 
 

IL·LMA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE BEGUES 
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