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Tota la informació de la nostra activitat dins 
i fora de l’Ajuntament.

Perquè no només creiem que 
les coses poden canviar, sinó 
que han de canviar, des de la 
candidatura d’Unitat Popular de 
Riudoms animem els veïns i les 
veïnes de la nostra vila a parti-
cipar en el nostre projecte, que 
a partir d’ara també és el vostre, 
i l’obrim a totes les persones i 
col·lectius que, des de l’àmbit 
local, treballem per construir un 
poble lliure i socialment just.
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Cal explicar el pressupost a la 
ciutadania per tal d’acostar la 
política municipal a la gent

El 16 de febrer es va realitzar un Ple 
Extraordinari per tal d’aprovar el pres-
supost i la plantilla de l’Ajuntament. La 
CUP, tal i com vam fer el 2015, vam 
votar en contra de la seva aprova-
ció per dos motius que considerem 
rellevants. 

En primer lloc, perquè l’equip de 
govern no ha comptat amb l’opinió de 
l’oposició per a l’elaboració del docu-
ment. Sabent que el pressupost és la 
principal eina de treball de qualsevol 
administració, caldria garantir un 
espai de treball i debat conjunt amb 
la participació de tots els regidors, 
incloent els de l’oposició. I en segon 
lloc, perquè no compartim la política 
d’ingressos i despeses que es propo-
sa des de la regidoria d’Hisenda.

El pressupost també ha de comptar 
amb la participació de la gent per 
tal d’escollir, entre d’altres, quines 
inversions són necessàries al municipi 
i quines no ho són tant. En qualsevol 
cas, el primer pas necessari és dur a 
terme una campanya de difusió i expli-
cació del pressupost per tal d’acostar 
la política municipal als ciutadans.

El pressupost és una previsió d’ingres-
sos i despeses que s’estructura en 
diverses partides segons l’origen i/o 
el destí de les accions econòmiques. 
En el cas de Riudoms es preveu per al 
2017 un pressupost de 6.150.641,84€, 
que dividit entre la població actual 
suposa 933,18€ per habitant. A més 
del pressupost hi ha un altre instru-

ment a tenir en compte pel que fa a la 
planificació i execució econòmica,  
la «liquidació».

La «liquidació» és un document que 
normalment s’elabora al finalitzar 
l’any. Mentre que el pressupost és un 
previsió, la liquidació reflecteix els 

El pressupost és un document tècnic i també ideològic, d’obligada elaboració i amb perio-
dicitat anual que serveix per a definir l’acció econòmica de l’Ajuntament. A més, també ens 
explica quines són les prioritats polítiques del govern  municipal.

El prEssupost, l’Eina clau 
dE la política municipal
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«comptes reals» que s’han executat 
durant l’any. En aquest document 
podem observar la desviació entre la 
previsió inicial i la comptabilitat real. 
També ens permet conèixer les quan-
titats pendents d’ingressar o pagar 
per part de l’Ajuntament. 

Dins de la pròpia «liquidació» mereix 
especial atenció el «romanent de 
crèdit». En cas que hi hagi excedents 
provinents de l’any anterior, aquests 
es poden incloure al següent pres-
supost per tal de disposar d’aquests 
recursos que no s’havien gastat. Per 
posar un exemple concret: imaginem 
que l’Ajuntament preveu gastar-se 
10.000€ per fer el manteniment d’un 
edifici i finalment aquesta acció no 
s’acaba realitzant; a l’acabar l’any, 
aquest import pot passar al pressu-
post de l’any vinent com a «romanent 
de crèdit».

lA dada

933,18
€ / habitant 

en el PressuPosT muniCiPAl de 2017

Càlcul realitzat a partir de les 
dades de població de Riudoms a 
l’any 2016 segons l’Idescat.

Volem que els pressupostos 
participatius i el diàleg entre 
govern i oposició siguin elements 
centrals en l’elaboració del 
pressupost



respecte al 2016, la despesa en assistència 
social s’estanca mentre que la d’urbanisme 

o la de festes augmenta

El prEssupost d’ingrEssos
A grans trets, el pressupost d’ingres-
sos es pot resumir a partir de tres 
grans grups:

Impostos directes i indirectes, fixats 
per administracions superiors,  i en els 
quals els municipis tenen cert marge 
d’acció. Alguns exemples són l’impost 
de béns immobles (IBI), l’impost sobre 
vehicles (IVTM), l’impost sobre cons-
truccions (ICIO), l’impost d’activitats 
econòmiques (IAE) o l’impost sobre 
increment de terrenys de naturalesa 
urbana(IIVTNU).

Taxes i preus públics, regulats més 
directament per l’Ajuntament. Estan 
associats a serveis, instal·lacions 
o equipaments amb una afectació 
directa a la vida diària dels ciutadans. 
Per exemple: la taxa per recollida de 

brossa, d’abastament d’aigua, saneja-
ment i clavegueram, juntament amb 
d’altres d’ús més concret com ara la 
taxa de guals, vorades i estacionament 
de vehicles, d’ús d’instal·lacions es-
portives, la llar d’infants o el cementiri 
municipal. D’altra banda, en menor 
mesura trobem els preus públics, que 
marquen el preu d’alguns serveis més 
específics com el menjador escolar, 
l’escola de lleure o el teatre auditori. 

Tributs, ajuts i subvencions d’altres 
administracions. Aquí destaquen les 
participacions dels tributs de l’estat 
i de la comunitat autònoma, pensats 
expressament per al finançament de 
les administracions locals i lligats 
principalment al nombre d’habitants 
del municipi. De forma més puntual, 
també existeixen els ajuts mitjançant 
subvencions o altres tipologies de 

finançament per part d’administra-
cions com la Diputació o el Consell 
Comarcal.

disminuir dEsigualtats socials, 
la millor invErsió

Cal un equilibri entre la despesa en 
assistència social i aquelles actua-
cions a la via pública com ara urbanis-
me, parcs i jardins, i d’altres despeses 
que s’incrementen contínuament, com 
per exemple les festes. El pressupost 
dedica pocs diners a l’ajut de perso-
nes amb dificultats socioeconòmi-
ques.

Part de l’assistència social que es rea-
litza a Riudoms es gestiona a través 
del Consell Comarcal, mitjançant la 
petició i coordinació de l’Ajuntament. 
Creiem que s’hauria d’augmentar 
l’aportació econòmica de l’Ajunta-
ment al Consell Comarcal per tal 
d’incrementar el nombre i la intensi-
tat dels serveis d’assistència social 

El pressupost de 2017 mostra una tendència continuista en la distribució dels 
ingressos i despeses, i també en la forma de treballar de l’equip de govern 
presentant les dades amb poca concreció

augmEntEn Els ingrEssos 
pErò cal prioritzar la 
dEspEsa dE forma difErEnt

El dEutE: 
a mans dE qui?
Actualment l’Ajuntament té un 
deute viu de 2.067.332,15€. A 
finals d’any, després d’haver 
destinat 511.500€ al pagament de 
la quota anual del deute bancari 
(amortitzacions i interessos), el 
deute viu serà de 1.609.975,35€, 
una ràtio de 34,11%, molt per sota 
del límit d’endeutament permès 
que és del 75% (fins a 110% en 
casos molt concrets). Tanmateix, 
ens agradaria que l’Ajuntament 
treballés amb altres entitats ban-
càries més ètiques i responsables 
i no pas amb les actuals (BBVA, 
Banco Santander i CaixaBank) que 
són causants de la crisi econòmi-
ca, desnonen i també financen la 
indústria de les armes1.

 l Impostos directes i indirectes 2.651.800,00 € 43,11%

 l Taxes i preus públics 1.683.500,00 € 27,37%

 l Transferències de l’Estat/Generalitat 1.411.065,74 € 22,94%

 l Subvencions (Diputació, Consell Comarcal) 341.276,10 € 5,55%

 l Altres 63.000,00 € 1,02%

1 · Centre Delàs d’Estudis per la Pau

AgrupAció dEls principAls 
ingrEssos dE l’ajuntamEnt 

el 70% dels ingressos de l’Ajuntament 
provenen dels pagament d’impostos, taxes i 
preus públics. el 30% restant prové d’altres 
administracions.



Tot i no augmentar els 
impostos, l’ajuntament té 

previst ingressar 331.747,34€ 
addicionals respecte el 2016

assessorament energètic a les famí-
lies per tal d’estalviar en el rebut de 
la llum. En tot cas, algunes actuacions 
(que ja s’incloïen en pressupostos 
anteriors) com per exemple la «bor-
sa de lloguer jove» fins ara no s’han 
dut a terme, i en cas que enguany es 
realitzin, desconeixem com s’organit-
zarà i quins criteris utilitzarà el govern 
municipal.

Finalment, destacar que la despesa 
per tal de revertir desigualtats entre la 
població no només ha de contemplar 
ajudes econòmiques o suport per part 
de professionals especialitzats; en 
forma d’inversions també es poden 
revertir desigualtats garantint l’accés 

a persones amb mobilitat reduïda als 
equipaments municipals, entre d’al-
tres possibles actuacions.

manca dE transparència En El prEs-
supost dE dEspEsEs

Novament volem destacar la manca 
de transparència en l’elaboració del 
pressupost. Al Ple vam denunciar que 
hi ha un important nombre de partides 
que s’agrupen sota el concepte «al-
tres». Tot i que tècnicament agrupar 
alguns ingressos i despeses sota 
aquest concepte comptable és factible, 
i en certes situacions pot facilitar la 
gestió econòmica, l’equip de govern 
hauria de detallar amb molta més 
concreció el pressupost utilitzant la 
memòria explicativa annexa. De fet, 
aquesta només tenia 3 pàgines i resu-
mia les xifres de forma molt superfi-
cial. És evident que el govern munici-
pal, tot i no poder aproximar-ho amb 
exactitud, coneix perfectament quins 
ingressos i despeses s’engloben dins 
el concepte «altres». Senzillament 
no vol compartir-ho amb la resta de 
grups polítics i això dificulta la tasca 
d’estudi del pressupost i la possibilitat 
d’aportar propostes de millora per 
part de l’oposició. A la comissió infor-
mativa prèvia al Ple ens vam veure 
obligats a preguntar el detall 
de moltes d’aquestes partides en 
comptes de poder preparar les 
propostes pertinents degut a la falta 
d’informació inicial.

que s’ofereixen al municipi. Això 
serviria, per exemple, per  disposar de 
més hores de visita de l’educador/a 
social.

D’altra banda, a nivell municipal es po-
den dur a terme altres accions per tal 
de donar eines i recursos a la població 
més vulnerable com ara persones en 
situació laboral precària, aturats, etc. O 
altres accions com per exemple oferir 

altrEs 
dEspEsEs dE...
Al pressupost trobem partides 
definides com «Altres despeses 
diverses» que sumen un total de 
299.200€. A la memòria explicativa, 
el govern no concreta absolutament 
res sobre l’ús d’aquests diners.

serveis socials 15.000,00 €

sanitat 9.500,00 €

activitats ensenyament 11.500,00 €

Ensenyament secundari 2.000,00 €

joventut 45.000,00 €

festes locals 168.000,00 €

promoció agrícola 4.500,00 €

promoció Econòmica 20.000,00 €

turisme 9.000,00 €

fires 1.200,00 €

administració general 13.500,00 €

total 299.200,00 €

 l Personal 2.600.692,53 € 42,28%

 l Serveis públics 1.377.922,45 € 22,40%

 l Administració general i sistema tributari 637.926,86 € 10,37%

 l Deute públic i gestió del deute 525.500,00 € 8,54%

 l Festes i celebracions 188.500,00 € 3,06%

 l Educació 153.275,00 € 2,49%

 l Cultura i patrimoni 106.225,00 € 1,73%

 l Comerç i Fires 106.000,00 € 1,72%

 l Instal·lacions i serveis d’ocupació temps lliure 103.500,00 € 1,68%

 l Instal·lacions i promoció de l’esport 92.600,00 € 1,51%

 l Assistència social primària 86.200,00 € 1,40%

 l Òrgans de govern 72.900,00 € 1,19%

 l Camins i infraestructures 50.000,00 € 0,81%

 l Biblioteques públiques 22.500,00 € 0,37%

 l Protecció de la salubritat pública 15.100,00 € 0,25%

 l Participació ciutadana 7.300,00 € 0,12%

 l Agricultura i ramaderia 4.500,00 € 0,07%

AgrupAció dE lEs principAls 
dEspEsEs dE l’ajuntamEnt 



acompanya’ns al pròxim ple! 
la convocatòria del pròxim Ple municipal 

ordinari és al 18 de maig a les 19h

mocions 
prEsEntadEs

 XMoció per a la redacció 
d’un pla director 
d’equipaments
Denegada, amb el vot en contra 

de PDECat

 XMoció respecte l’ús 
d’Internet amb connexió 
Wi-Fi als equipaments de 
titularitat municipal
Denegada, amb el vot en contra 

de PDECat

 XMoció per a la creació 
d’un espai de treball i 
coordinació conjunt entre 
les entitats i l’Ajuntament
Denegada, amb el vot en contra 

de PDECat

 XMoció sobre la presència 
de l’exèrcit espanyol a 
l’espai de l’estudiant de 
Valls 
Denegada, amb el vot en contra 

d’ERC-Av i amb l’abstenció de 

PDECat. L’empat tècnic provoca 

que no s’aprovi la moció

 VMoció sobre el tancament 
del centre d’internament 
d’estrangers de Barcelona
Aprovada, per unanimitat

 VMoció per demanar una 
moratòria en la tramitació 
de nous projectes 
d’energia eòlica fins 
l’aprovació d’un nou pla de 
l’energia
Aprovada, per unanimitat

 VMoció per l’adhesió al 
manifest «Casa nostra, 
casa vostra»
Presentada conjuntament 

(a petició de l’ANC) i aprovada per 

unanimitat. 

 u PISCINA MUNICIPAL

Quins avenços s’han fet per tal de definir el model de gestió de la piscina 
municipal? Es té previst realitzar la gestió directa des de l’Ajuntament?

 u FESTA MAJOR

S’ha informat prèviament sobre el projecte de la nova Festa Major als 
col·lectius de cultura popular locals?

Si els capgrossos de Riudoms, que recentment s’han tornat a restaurar i 
que són centenaris no participen a les festes de Riudoms, quina necessi-
tat té el govern de l’Ajuntament a impulsar que se’n creïn de nous? Es té 
previst potenciar els existents perquè surtin a la Festa Major?

S’ha tingut en compte, des d’un punt de vista de rigor històric, la tradició 
dels elements festius del poble a l’hora de proposar-ne de nous?

Preguem que en tot allò relacionat amb la Festa Major es tingui en 
compte a les entitats i se’ls mantingui informades. Proposem crear una 
coordinadora d’entitats per obrir la Festa Major a una major participació 
ciutadana.

 u TRANSPARÈNCIA

Demanem que tots els regidors i els grups municipals facin públics els 
ingressos anuals tal i com ha fet la CUP.

Demanem que s’actualitzi la pàgina web de l’Ajuntament ja que no s’està 
complint amb els objectius de la llei de transparència.

Demanem que es publiquin a la pàgina web de l’Ajuntament les actes de 
les comissions informatives, el Consell Escolar Municipal i altres organis-
mes de l’Ajuntament com les empreses públiques i la Fundació Gaudí.

prEcs i prEguntEs

Al darrer Ple ordinari la CUP va pre-
sentar tres mocions (d’un total de set) 
amb l’objectiu de millorar la gestió 
dels equipaments municipals. Tal com 
ja hi estem acostumats, el PDECAT 
hi va votar en contra. Aquesta vega-
da l’excusa va ser que les mocions 
“recollien plantejaments del programa 
electoral de l’equip de govern i que la 
feina ja s’estava fent per part de les 
diferents regidories”. Si analitzeu el 
programa amb el qual es va presentar 
CiU a les eleccions, veureu que aques-
ta afirmació és falsa.

Des de la CUP hem proposat accions 
concretes i efectives en les quals 
l’equip de govern no hi ha treballat 
malgrat governar durant molts anys 
el municipi.

Segons sembla, a l’equip de govern li 
fa por que altres agents polítics parti-
cipin i facin propostes de millora. Per 
part nostra continuarem treballant no 
pas perquè vulguem “omplir-nos de 
medalles”, sinó perquè volem ajudar a 
millorar el nostre poble, també amb el 
PDECAT i ERC-Av si és necessari.

Tota la informació sobre les mocions, precs i preguntes presentades 
per la CuP riudoms al Ple municipal del passat 16 de març del 2017

la cup a l’ajuntamEnt


