Na Hèlia Seguí Munté, presidenta amb di 46340898S i Josep Atsuara Soriano com a Secretari
de Política Municipal amb di 36908370V de la Secció Local Esquerra Republicana de
Catalunya a Begues (Baix Llobregat) i amb NIF G-08678120, en nom de la secció local d’ERC
de Begues, passem a formular observacions, suggeriments i al·legacions al Pressupost
General Exercici 2020 aprovat inicialment en el Ple ordinari de l’Ajuntament de Begues celebrat
el 26 de febrer de 2020 i, posteriorment publicat al Butlletí Oficial Província de Barcelona
(BOPB) el passat 2 de març de 2020.
I en base a 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, presentem les següents:

OBSERVACIONS, SUGGERIMENTS I AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST
GENERAL EXERCICI 2020 DE L’AJUNTAMENT DE BEGUES

PREÀMBUL

Durant la redacció d’aquest document per raó de les mesures dictades a l’empara del RD
463/2020, de 14 de març pel que es declara estat d’alarma a tot el territori arran de la crisis de
la pandèmia del Coronavid_19. Aquest fet ha obligat l’Ajuntament ha acordat el confinament de
tot el personal posant en coneixement mesures organitzatives aprovades per decret de
l’alcaldia 394 de 15 de març. I també ha obligat a suspendre tots els processos administratius,
inclòs el de l’aprovació inicial del pressupost 2020 de l’Ajuntament de Begues que estava en
exposició pública des del dia 3 de març i fins el 23 de març ambdós inclosos.

Aquesta greu pandèmia té unes conseqüències socioeconòmiques molt importants i caldria que
l’aprovació inicial de l'Exercici General 2020 de l’Ajuntament de Begues proposés partides
econòmiques específiques per a reduir l’impacte econòmic sobre les famílies i el sector
econòmic beguetà com ara crear una línies d’ajut econòmic per cobrir la quota de l’IBI
destinats al petit comerç que ha restat tancat durant l’estat d’alarma; un compromís d’elaborar i
aprovar un Pla de Reactivació Econòmica Local; i la congelació dels procediments de
cobrament iniciats per la via executiva, entre d’altres mesures.
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És per això, estem convençuts que cal una modificació profunda del pressupost aprovat
de forma inicial per fer front aquest reptes socioeconòmics i ens posem a disposició de
l’equip de govern municipal per consensuar i dur a terme aquestes mesures i d’altres
que s’escaiguin en l’aprovació definitiva de l’Exercici General Pressupost 2020.
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INTRODUCCIÓ
Per un pressupost municipal més just i social.
El pressupost municipal és 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 i al·legacions al document
aprovat inicialment el 26 de febrer de 2020 en sessió plenària municipal. Recordem
que la comissió informativa del ple es va celebrar el 18 de de febrer
. I tota la
documentació va ser lliurada quan es va convocar 
la comissió informativa de ple el
passat 14 de febrer.
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OBSERVACIONS
PRIMERA.- SOBRE LA TRAMITACIÓ DEL PRESSUPOST 2020.
Demanem que es pugui obtenir la documentació del pressupost amb suficient
antelació per tal de poder analitzar i valorar totes les propostes econòmiques.
Un any més demanem que de cara a propers exercicis puguem tenir la informació amb
suficient antelació per tal de proposar millores executives abans de fer-nos arribar el
document de proposta d’acord de l’aprovació inicial del Pressupost General.
I si la presidència de la corporació així ho estima, fora bo 
exposar políticament el
document en comissió de portaveus de tots els grups polítics amb representació al
consistori. D’aquesta forma evitariem que es converteixi la seva aprovació inicial en un
tràmit burocràtic i administratiu de l’Equip de Govern.
SEGONA.- SOBRE EL MODEL DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Per Esquerra Republicana apostem per un Govern Obert de proximitat i ben gestionat
on la transparència informativa, el retiment de comptes públics, la participació
ciutadana, els pressupostos participatius, la cooperació amb les entitats beguetanes i la
lluita contra la corrupció siguin els punts bàsics del nostre compromís polític amb la
ciutadania de Begues.
Trobem a faltar un Pla d’Actuació Municipals (PAM) de legislatura amb consens
polític que vagi més enllà d’un llistat d’accions a dur a terme
. Cal un PAM
compromès amb un procés de participació ciutadana que pugui decidir quines seran les
grans inversions de legislatura: les meses de concertació de Diputació de Barcelona

www.esquerra.cat/begues

@Esquerra_Begues

4

(DIBA), els Plans d’inversió Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB), i
el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

I en l’àmbit de turisme, trobem que el Procés participatiu anomenat Città Slow
amb número de partida 43 4321 22706 01 no és l’eina participativa que necessita
la ciutadania beguetana. És necessari que apostem per autèntics processos
participatius on es s’exposi de forma col·lectiva línies estratègiques, programes i
accions que han estat elaborats en consens durant el procés participatiu ampli que
abasti diversos àmbits com territori, ecologia, cultura, serveis comunitaris, mobiltat,
esports, turisme, entre molts d’altres; i basat amb compromisos econòmics concrets per
tal de garantir el retiment de comptes amb la ciutadania.

www.esquerra.cat/begues

@Esquerra_Begues

5

TERCERA.- SOBRE MESURES DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

Creiem necessari que les actuacions i intervencions en el capítol de despeses
ordinàries de diverses regidories no només es concretin en un expressió
quantitativa o numèrica pressupostària sinó que haurien d’anar acompanyades
d’un Pla d’Acció que fos específic 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 q
 ue 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 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 d
 e les
polítiques públiques. Aquest és el model de gestió pública que creiem necessari per a
Begues.
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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.
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.
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QUARTA.- POLÍTIQUES D’INVERSIONS EN HABITATGE PÚBLIC.
La línia estratègica de la legislatura hauria de ser l’accés a l’habitatge públic de lloguer.
Cal promoure Habitatge de Protecció Oficial (HPO) de lloguer pels joves i per la gent gran
gent gran en sòl municipal. I per això calen inversions des de l’ajuntament i del conjunt de les
administracions supra municipals. Trobem a faltar inversions en habitatge en aquesta aprovació
inicial de pressupost municipal 2020.
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SUGGERIMENTS
PRIMER.- SOBRE LA NECESSITAT DE L’AUSTERITAT INSTITUCIONAL.
Demanem que la partida atencions protocol·làries i representatives amb número
de partida 92 9220 22601 01 es disminueixi un 50% com a mesura d’austeritat
institucional i de bon govern.
Proposem que es disminueixi fins a 1.250,00 Euros (enlloc dels 5.000 Euros
pressupostats) i s’inverteixi en programes vinculats a l’acció social i ciutadania.
També suggerim que els serveis institucionals (92 9220 22706) basats en el servei de
comunicació de l’Alcaldia Oberta es redueixin un 50% per tal que aquest serveis
s’adaptin a les necessitats reals del conjunt del consistori.
Proposem una reducció de la despesa de 4.950,00 Euros en aquesta partida i un
augment de proporcional en la millora de la pàgina web oficial de l’Ajuntament de
Begues per tal de adaptar-se a les noves necessitats tècniques de les xarxes socials i
audiovisuals.
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SEGON.- INVERSIONS A LA COVA DE CAN SADURNÍ
Atès que en el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del proppassat
25 de febrer de 2020 amb l’expedient 901389/18 es va aprovar els resultats de la
segona convocatòria del programa de foment del patrimoni cultural i industrial de l’ÀMB
amb els vots afirmatius de la majoria del plenari.
Creiem que el capítol 7 de transferències de capital s’hauria de preveure subvencions
de capital procedents del Fons Europeus FEDER per un import de 335.342,35 Euros
per tal de reservar-los pel projecte seleccionat de 
Recepció de visitants i adequació
d’accessos al Jaciment Arqueològic Cova Can Sadurní de Begues.
Aquest import és el 41,32% del finançament del projecte. I suggerim s’inclogui en el
pressupost com un import de major ingrés en l’exercici pressupost general 2020, enlloc
dels 224.264,00 Euros que hi figuren.
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TERCER.- CAMPANYES INSTITUCIONALS I DISSENY GRÀFIC
Suggerim que aquesta partida amb número 49 4911 22602 01 disminueixi per tal de
poder fer menys despesa en publicitat i fer més despesa en noves activitats en diversos
àmbits. En concret proposem CREAR la partida d’
estudis i treballs tècnics culturals
per a realitzar el Pla de gestió del centre cívic el Roure i a la biblioteca la Ginesta
tenint en compte l’Informe vigent.
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QUART.- COMPROMÍS DE L’APORTACIÓ
DESENVOLUPAMENT D’ALTRES PAÏSOS

DE

1%

A

COOPERACIÓ

AL

Proposem que l’Ajuntament de Begues destini 1% del seu pressupost dels ingressos
propis a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els
pobles dels països més desfavorits.
La voluntat és reafirmar i ampliar, mitjançant recursos econòmics, el compromís actual
amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i amb els projectes
d’Internacional de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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AL·LEGACIONS

PRIMERA.- ESMENAR el capítol de 
Transferències Corrents 2020 on s’indica que
les despeses del Programa d'actuacions de millora urbana i social (PAMUS) de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb número 2019 92 9200 464 00 sota el títol
descriptiu de Subvencions Participació Ciutadana, i substituir-lo pel concepte de
Subvencions d’Administració General.
El Programa d'actuacions municipals de millora urbana de l'AMB, (en endavant el
PAMUS), es desplega a cadascun dels municipis, excepte Barcelona, amb els principis
de solidaritat, lleialtat, cooperació institucional i corresponsabilització en el conjunt
d'accions i inversions públiques a desenvolupar.
Els objectius principals del PAMUS són els de millorar els barris i municipis
metropolitans, neutralitzar els dèficits d'infraestructura dels conjunts urbans i augmentar
les dotacions públiques, amb la concepció bàsica d'equilibrar el territori metropolità i
millorar la qualitat de vida de la col·lectivitat.
Les assignacions del PAMUS també podran destinar-se al finançament de les
despeses corrents del pressupost dels Ajuntaments relatives a les accions municipals
destinades al manteniment i finançament del funcionament ordinari dels serveis,
equipaments i actuacions municipals adreçades directament als usuaris i ciutadans dels
municipis, incloses les d'especial interès que determinin els Ajuntaments en els àmbit
de la intervenció o emergència social, la promoció de l'ocupació local, els plans de
reinserció laboral o els ajuts en les polítiques d'habitatge social, per exemple. En
aquest sentit, reben la consideració de despeses corrents les comptabilitzades en els
següents capítols econòmics del pressupost: capítol 1 "despeses de personal"; capítol
2 "despeses corrents en béns i serveis" i capítol 4 "transferències corrents", que formin
part dels pressupostos dels municipis vigents per a cada exercici. L'import màxim que
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es pot destinar a despesa corrent, coincidirà amb l'assignació anual del Programa
d'Actuacions Municipals de Millora Urbana i Social, aprovada per a cada municipi en el
Pla d'Inversions 2020-2023.

SEGONA.- SOBRE EL PLA DE GESTIÓ DEL CENTRE CÍVIC.
Destinar l’import de 5.000 Euros a Estudis i Treballs tècnics de l’Àrea de Cultura
per a contractar els serveis d’una empresa del sector cultural per a redactar el Pla
de Gestió de Centre Cívic i Biblioteca Municipal que garanteixi la viabilitat social i
econòmica de l’equipament oferint més horaris d’obertura, abonaments de temporada
per a totes les edats i butxaques i una nova programació encara més àmplia i
participativa.
L’esmentat import s’aconseguiria reduint en 5.000 euros de la partida de despeses
ordinàries 49 4911 22602 01 anomenada Campanyes institucionals.

TERCERA.- ESTUDI I TREBALLS TÈCNICS PER A REDACTAR EL PLA LOCAL
DE JOVENTUT 2021-2025.
Destinar l’import de 10.000 Euros per a contractar els serveis d’una empresa del
sector especialitzada per tal de redactar un nou Pla Local de Joventut 2020-2024.
I incloure un procés participatiu per garantir el debat amb les associacions i el
moviment juvenil beguetà. L’objectiu principal ha de ser crear un espai/casal
municipal de trobada per als joves i adolescents que sigui autogestionat pel
moviment associatiu juvenil beguetà on s’hi programin activitats de lleure i
activitats socioculturals.
En conseqüència proposem SUBSTITUIR la despesa sobre el Pla d’Usos del Nou
Casal de Joves, que ubica el Casal juvenil en un espai de nova creació al voltant de
l’Antic Escorxador, valorada en 13.000 Euros i sense debat ni consens amb les entitats
juvenils; per l’estudi i treball tècnic del Pla Local de Joventut (PLJ) 2020-2024 que
planifiqui amb consens i participació les accions a desenvolupar en el proper PLJ.

www.esquerra.cat/begues

@Esquerra_Begues

14

QUARTA.- PROCÉS PARTICIPATIU PLA ESTRATÈGIC TURÍSTIC

En l’àmbit de turisme, proposem SUBSTITUIR el Procés Participatiu Città Slow amb
número de partida 43 4321 22706 01 per una partida anomenada Procés Participatiu
Pla estratègic turístic basat en la carta Europea de Turisme Sostenible per posar en
valor el nostre patrimoni natural i especialment el Parc Natural del Garraf.

CINQUENA.- MÉS ACCIONS I MESURES PER A LA PROTECCIÓ I DEFENSA
DELS CONSUMIDORS I CONSUMIDORES.

Tot i que que no hem de perdre de vista que les partides de consum són de les àrees
més petites de les administracions públiques, i que els seus pressupostos i la seva
capacitat d’influència són relativament poc rellevants, ens sembla que dedicar 100
euros a la protecció i defensa de les persones consumidores és un greu error.
Atès que existeixen les partides de despesa anomenades Promoció del comerç local
amb número 43 4302 22799 01 i amb un import de 2500. I també d’altres com fires i
campanya de Nadal amb números 43111 i 43112 que ambdues sumen 9.800 Euros.
Creiem que caldria SUPLEMENTAR fins a 900 euros més la partida de 49 44931
22799 01 anomenada defensa de la persona consumidora per tal de promoure les
accions de l’anomenat consum responsable i conscient.
I com exemple tenim que, coincidint amb el Nadal, l’Agència Catalana del Consum
posa en marxa la campanya La responsabilitat, el primer ingredient del consum per
conscienciar els consumidors i les consumidores de la necessitat de consumir de
manera responsable i conscient. Per tant, com a persones consumidores que som des
que ens llevem fins que anem a dormir, és important que estiguem informades, siguem
exigents i també responsables.
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Totes les nostres decisions de consum tenen efectes positius i negatius en la nostra
vida i el nostre entorn: sobre l’estabilitat de la nostra economia familiar, la sostenibilitat
ambiental, l’educació i els valors que transmetem als nostres fills i les nostres filles, etc.
Per això la campanya destaca que “prendre la decisió adequada és el primer
ingredient del consum”.
En definitiva, per celebrar el Nadal de manera responsable, segura i sostenible
cal que fem un consum conscient, és a dir, amb ple coneixement de les opcions
que tenim al nostre abast i triant aquelles que ens donen més garanties.
És per això que proposem una DISMINUCIÓ de 450 Euros en la fira de la Cervesa amb
número 43 43111 22609 01. I també proposem una DISMINUCIÓ de 450 Euros en la
Megafonia de la Campanya de Nadal número 43 43112 22799 01. Ambdues reducció
d’aquestes partides cobririen les majors despeses proposades anteriorment.
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SISENA.- CONSULTA POPULAR SOBRE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES.
En l’àmbit de Participació Ciutadana, segons partida de despeses amb número 92 9241
22699 01, proposem aumentar en 1.000 Euros la partida anomenada despeses
indeterminades participació ciutadana per tal de garantir la celebració d’una consulta
popular vinculant sobre el projecte de desviament de les línies elèctriques d'alta
tensió de l’Avinguda Mediterrània al seu pas pel nucli urbà de Begues que presenti el
Govern Municipal.
Tanmateix, proposem la DISMINUCIÓ del mateix import a la partida amb número 49
4911 22699 01 anomenada altres despeses indeterminades de comunicació per tal de
poder realitzar l’esmentada consulta popular.

Begues, 19 de març de 2020

Hèlia Seguí Munté
Presidenta
Secció Local ERC Begues

Josep Atsuara Soriano
Secretari de Política Municipal
Secció Local ERC Begues

ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE BEGUES
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