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PRESSUPOST 2021
Ens trobem davant la presentació i aprovació dels pressupostos municipals pel 2021.
Uns pressupostos que vénen marcats per un context de crisi social, sanitària i econòmica
agreujada en els darrers mesos. Uns pressupostos que per sobre de tot hauran de vetllar per les
persones i la seva situació social. Que més que mai ha de situar les prioritats de govern al centre
de la vida de les persones i del seu entorn més immediat. Sabem que el nostre municipi ha patit,
com la resta de país, augment de l'atur, dificultats per accés a habitatge, comerços tancats,
emprenedoria inestable, cultura en stanby... tot això ens situa en un terreny social i econòmic
delicat i fràgil. Lligat a tots els neguits de la situació sanitària arreu. Per això és el moment de les
persones i d'establir economies locals fortes i estables, vinculades a tot allò que el municipi i el
seu entorn ens ofereix. És el moment de les persones en totes les seves franges d'edat, perquè
la situació ens ha fet vulnerables a tots i totes: al nostre jovent, a la nostra gent gran a les dones i
la seva incansable lluita per la igualtat i per una vida digne.
El pressupost municipal ha d'establir i dibuixar en permanent aquestes línies de protecció a
l'economia de la nostra comunitat.
És difícil establir una anàlisi en profunditat perquè el nostre municipi té la casuística que els
pressupostos municipals es veuen complementats amb un pla de reactivació, on s'inverteix el
superàvit , i on es tracen les principals inversions del municipi. Per calendari fiscal no és possible
presentar aquests dos documents a la vegada, cosa que ens dificulta una anàlisi en més profund
per veure quines serien les apostes definitives o bé per detectar les grans mançanes. Així i tot hi
ha línies pressupostàries que ens situen en diversos supòsits que ens agradaria compartir.

INGRESSOS
Observem un augment important del pressupost d’ingressos previstos pel 2021 respecte a
l’exercici anterior.

INGRESSOS PREVISTOS

AUGMENT RESPECTE EL PRESSUPOST 2020

27.651.385€

+ 1.800.000€

Analitzem alguns conceptes que justifiquen l’augment:

+ 400.000€

Per subvencions abans no contemplades
Origen: majoritariament provinents de la Diputació

+ 370.000€

Per per augment del Fons Nacional de Cooperació
Origen: majoritariament transferència estatal

+ 300.000€

Per subvenció de les Llars d’Infants
Origen: transferència Generalitat

+ 150.000€

Per previsió de cobrament de preu públic al Teatre i al Castell
Origen: municipal

+ 100.000€

Per augment de la taxa d’escombraries aprovada en el darrer Ple
Origen: municipal

+ 300.000€

Per per augment de l’IBI aprovat en el darrer Ple
Origen: municipal

Si observem aquestes dues darreres dades, es torna a corroborar
que no era justificat l’augment de l’IBI i les taxes que va aprovar
el govern. L’exercici es tornarà a tancar amb superàvit, per tant
augment innecessari en un context de dificultat econòmica pels
nostres veïns i veïnes.

DESPESES
El Pressupost de despeses augmenta en la mateixa mesura que ho fa el d'ingressos. Caldria saber
quina ha estat l'execució del pressupost del 2020, informació de la qual encara no disposem.

DESPESES PREVISTES

AUGMENT RESPECTE EL PRESSUPOST 2020

27.651.385€

+ 1.800.000€

El pressupost de despeses contemplen diverses partides sense especificar els projectes a on es
destinen els diners i no hi ha relació de detalls de moltes partides importants. Analitzem algunes
d’aquestes depeses:

+ 500.000€

En aquest capítol es contempla bàsicament la infraestructura de
personal de l’ajuntament.

+ 350.000€

Cost de la recollida de residus.

+ 100.000€

Benestar Social.

+ 200.000€

Pressupost per dinamització del Teatre, El Local i El Castell.

+ 50.000€

Pla de reactivació comerç local.

+ 25.000€

Mediació.

+ 100.000€

Informàtica. Augment de l’ordinari.

Cal destacar l’augment escandalós del cost de la recollida de
residus. Ens apropem perillosament als 3 milions anuals. Cap
proposta de modificar el sistema de recollida i gestió de residus.
Tema en el que portem insistint des de l’inici de la legislatura i en el
que no veiem passes endavant.

PROPOSTES DE CONSTRUÏM
Per incloure en els pressupostos o bé en el pla de reactivació
1

Establir que la cultura formi part del pressupost ordinari per la reactivació cultural del
municipi, en la línia de la moció presentada per aquest grup municipal.

2

Polítiques d’ajut a l’emancipació i l'autonomia del jovent de forma transversal:
habitatge, ocupació, formació, cultura i oci…. promoure cicles formatius vinculats a
l’àmbit sociosanitari.

3

Peatonalització: la de millora dels nuclis antics: espais sense vehicles i establir activació
de comerç local i de proximitat per les zones de vianants.

4

Residus: Porta a porta i recollida i gestió eficient i sostenible dels residus. Cal modificar
amb urgència el sistema de recollida i selecció de residus, per sostenibilitat i per
l’economia.

5

Vital i necessari implementar el pla d’educadores al carrer. Possibilitat de veure i
participar en el projecte amb les diferents forces polítiques i socials

Per començar a treballar/pensar en el futur
1

Hospital Sant Camil. Van recollir en la memòria d’alcaldia del 2020 que treballarien per
desenvolupar i començar a concretar algun projecte o inversió en l’entorn de l’hospital,
àrea sociosanitària, formació, investigació. No hi veiem cap línia d’inversions que hi
apunti.

2

Municipalització o gestió directa de serveis públics. Segueixen augmentant les
adjudicacions i les externalitzacions. No veiem que hi hagi un treball en aquesta línia ni es
veu reflectit en el pressupost.

3

Cementiri i tanatori municipal. També recorrent en diverses ocasions, no veiem que
s’estigui treballant a nivell pressupostari.

4

Millores en el pla d’igualtat derivada de l'anàlisi de la nova situació de pandèmia que en
molts casos a deixat la dona en situació encara més vulnerable.

5

Pla de mitjans de comunicació local: la proximitat, el talent, la cultura, l’oci… La
necessitat d’establir una xarxa de companyia i consum cultural i informatiu propera i a
l’abast de ser escola de formació i ocupació, escola d’Arts....

6

Calendari d’execució de Ràdio Ribes.

7

Millores en la connexió del transport públic.

És el
moment
de l’acord
i el consens.
Insistim en la nostra petició d'un ple monogràfic sobre la
situació econòmica de l'ajuntament: anàlisis de la gestió
econòmica del govern, esclarir els números d'ingressos i
despeses, l'estat d'execució dels plans de xoc i reactivació, els
calendaris de realització dels projectes, l'estat dels romanents
de tresoreria...
Fa mesos que demanem al govern d'establir una data per
aquest ple que ens ajudi a veure i analitzar l'estat de comptes
de l'ajuntament i les línies prioritàries en inversions i millores.

