#FreeThemAll

En Jaume Olivella i Riba, portaveu del grup i Jaume Cornelles i Buñuel com a regidors del
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, amb NIF
V-67569152 i en nom de la secció local d’ERC de Begues, passem a formular
observacions, suggeriments i al·legacions al Pressupost General Exercici 2022 aprovat
inicialment en el Ple ordinari de l’Ajuntament de Begues celebrat el 21 de desembre de
2021 i, posteriorment publicat al Butlletí Oficial Província de Barcelona (BOPB) el passat 23
de desembre de 2021.
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 2022 DE L’AJUNTAMENT DE BEGUES

INTRODUCCIÓ
Per un pressupost municipal més just, equitatiu 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.
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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.

OBSERVACIONS
PRIMERA.- SOBRE LA TRAMITACIÓ DEL PRESSUPOST 2021
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 una reunió de portaveus de tots els grups polítics amb representació al
consistori. D’aquesta forma evitariem que la seva aprovació inicial es convertís en un mer

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 (DIBA), els Plans d’inversió
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB), i el Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC).
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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 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 tal d'assolir els objectius
estratègics establerts. En la seva elaboració hi hauria de prendre part tots els regidors del
govern, amb la voluntat de ser consensuat amb el major nombre de grups municipals del
consistori, 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
el PAM serveix per a 
fer explícits el compromisos
Begues. I Per a què serveix? Doncs, 
dels responsables municipals davant de la ciutadania per al mandat en curs.

QUARTA.- POLÍTIQUES D’INVERSIONS EN HABITATGE PÚBLIC.

La crisis del coronavirus ha deixat entreveure els punts dèbils del nostre sistema públic de
l’estat del benestar: entre ells la part de les polítiques socials d’habitatge. Ara més que mai
cal garantir l’accés i el manteniment dels ciutadans i ciutadanes a un habitatge digne.

Trobem a faltar en l’aprovació inicial del pressupost 2022 un augment significatiu de
les partides pressupostàries en matèria d’habitatge, per tal d’impulsar polítiques
complementàries a les ofertes per la Generalitat de Catalunya com ara ajuts per al
lloguer, subvencions per a la rehabilitació o augmentar la inversió en habitatge
públic.
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SUGGERIMENTS DE MILLORA - AL·LEGACIONS
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 75% com a mesura d’austeritat
institucional i de bon govern.
Així doncs, proposem que es disminueixi fins a 650 Euros, enlloc dels 5.000 Euros
pressupostats, i es destini a suplementar programes vinculats a l’acció social i ciutadania,
educació i participació ciutadana:
- Dinamització de l’ús del català partida 32 3261 22699 01 amb una major despesa de
650 euros més dels insuficients 250 euros pressupostats inicialment..
- el Pla Programa de Prevenció de Drogodependències (addiccions) partida 23 2313
22706 01 amb una major despesa de 1700 euros més dels 1700 euros pressupostats
inicialment.
- Altres despeses diverses participació ciutadana partida 92 9241 22699 01 amb una major
despesa de 2000 euros més dels 1000 euros pressupostats inicialment per tal de dur a
terme un procés participatiu en forma de Consulta Popular sobre el Desviament de la línia
d’Alta Tensió de l’Avinguda Mediterrània de Begues.
Tanmateix, per un major control i austeritat institucional sol·licitem l’anul·lació de la
targeta de crèdit per a despeses de representació de l’Alcaldia que es detalla en
l’article 49 de les Bases d’Execució del Pressupost 2022. És a dir, que qualsevol
bestreta relacionada amb la representació institucional de l’Ajuntament de Begues;
aquesta sigui abonada inicialment per l’Alcaldessa i, després de passar el control i
supervisió dels serveis d’intervenció municipal, s’abonin les correponents despeses
justificades.
SEGON.- CENTRE DE SERVEIS DE LA GENT GRAN DE BEGUES

Creiem indispensable que la partida amb número 49 4911 22799 01 anomenada Serveis de
Comunicació Institucional disminueixi 5.000 euros per tal de poder fer menys despesa
en publicitat. I així poder encarregar un dictamen jurídic extern en interès de
l’Ajuntament de Begues referent a la viabilitat sobre l’adjudicació sense concurrència
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pública del futur Centre de Serveis de la Gent Gran (Centre de dia i residència)
I per això proposem crear una partida de despesa amb número 23143 anomenada Estudis
i treballs Centre de Prestació de Serveis a la gent gran.

TERCER.- 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 clarament insuficient.
Atès que existeixen les partides de despesa anomenades Promoció del comerç local amb
número 43 4302 22799 01 i amb un import de 2.500 €.
Creiem que caldria SUPLEMENTAR fins a 450 euros més la partida de 49 4931 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.
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 en la Megafonia de la Campanya de
Nadal número 43 43112 22799 01. D’aquesta partida cobririen les majors despeses
proposades anteriorment.
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QUART.- 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 2.000 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, 18 de gener de 2022

Jaume Olivella i Riba
Regidor Portaveu GM ERC-AM

Jaume Cornelles i Buñuel
Regidor portaveu suplent GM ERC-AM
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