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El que va defensar i votar la CUP d’Argentona 
Ple Extraordinari de Pressupostos 

18 de novembre de 2011 
 
La CUP d’Argentona vam optar per fer una abstenció al punt més important de l’ordre del dia, 
que era l’aprovació dels Pressupostos Municipals per al 2012. 
 
Malgrat no vam tenir massa dies per valorar tots els documents necessaris, vam aportar 
diferents crítiques positives i negatives al Pressupost. En total, vam disposar de 9 dies (contant 
el dia del Ple) per analitzar críticament el Pressupost anual, comparar-ho amb l’any anterior i 
amb el d’altres municipis. Això ens ha comportat molta feina que vam voler compartir-ho amb 
la població el dia del Ple i via xarxa. 
 
Les valoracions més importants per optar per una abstenció als pressupostos van ser: 
 

• El 9,9% del Pressupost Municipal es destina a la partida de “Policia”, un total 
d’1.182.712 euros. Certament cal dedicar diners a aquesta partida, però dedicar-hi 
quasi el 10% del Pressupost és una bestiesa. Des de la CUP, hem estat comparant 
aquestes dades amb d’altres municipis, amb la dificultat que comporta, ja que a 
vegades algunes despeses estan disseminades entre moltes partides. A Mataró la 
despesa de les partides vinculades a Policia suposaven en total 8 milions d’euros (8 
vegades més que a Argentona, però té 10 vegades més població) i suposa el 7,8% del 
total pressupostari. Malgrat això, vam considerar l’esforç per reduir despesa en 
aquesta partida ja que l’any 2011 ens ha suposat el 10,6% del pressupost i la 
disminució de 7 dècimes cal valorar-la positivament (s’ha retallat 24.000 € de la 
partida). Les despeses que creixen, però, són l’electricitat, l’arrendament de material 
de transport i la despesa en combustible. Malgrat aquests increments, les despeses 
vinculades a salaris són les que suposen el major pes de la partida. 

• Valorem negativament l’increment de la despesa que suposa pel poble l’increment del 
sou de l’alcalde i també de les compensacions econòmiques als regidors (també a 
l’oposició). 

• Valorem negativament que es retalli en Cultura (16.000 €), en l’escola Bernat de 
Riudemeia (8.000 €), activitats esportives i de lleure (1.300 €), Pavelló Municipal (4.000 
€), Joventut (2.000 €), Sostenibilitat (45.000 €) i Serveis Socials (10.000 €). 
Especialment dures són les retallades en Sostenibilitat, Cultura i Serveis Socials i per 
aquesta raó ho vam criticar al Ple. 

• Valorem positivament que no es retalli en despesa pels PQPI, Festa Major d’Estiu, Festa 
Major d’Hivern, Educació, en l’escola F. Burniol, el CEIP Cros, Escola Bressol Cargol 
Treubanya, CEIP Les Fonts, Escola Bressol El Bosquet, CEIP L’Aixernador, Esports, 
Escola esportiva, Centre Infantil l’Esquirol, Museu del Càntir, Igualtat home-dona, etc. 

• Vam criticar la despesa del Casal d’avis del Centre perquè no considerem adequat 
gastar 46.350 € anuals en el lloguer d’un edifici per molt cèntric i necessari que sigui. 
La CUP hagués preferit buscar alternatives més econòmiques a aquesta necessitat. 

• Vam valorar positivament que no s’augmenta la partida d’ingressos per multes de 
trànsit, que es manté en 132.000 € anuals, encara que ens agradaria que es pogués 
retallar aquí. 
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• Vam valorar molt negativament la manca de participació de tot el procés per aprovar 
els pressupostos i vam reivindicar un procés participatiu obert a tot el poble pel proper 
exercici 2013. 

 
Vam valorar de manera positiva que la solució al problema de quadrar els pressupostos sigui 
apujar un 5,89% els ingressos per l’IBI, ja que en un joc de suma zero com és quadrar uns 
pressupostos és preferible compensar la disminució d’ingressos d’altres partides (sobretot per 
la disminució de la construcció) mitjançant un increment d’un impost progressiu com és l’IBI 
que no incrementant taxes, ingressos per multes o retallant de manera dràstica en partides 
socials. Malgrat això, la tisora va passar de manera desigual per les diferents partides 
municipals, tal i com ja hem explicat anteriorment. 
 
Des d’un punt de vista global, vam creure que el Govern feia esforços per no fer caure el pes de 
la disminució d’ingressos sobre les partides de caire social i, en canvi, ho feia repercutir sobre 
l’IBI i retallava en algunes partides i ajustava despeses de gestió. Més important fins i tot que el 
que fa en aquest pressupost és el que no fa: retallar en personal o en partides socials (amb les 
excepcions comentades). 
 
Com a valoració negativa, destacar la reducció a les partides de Serveis socials, Sostenibilitat i 
Cultura, encara que es tracti de quantitats relativament petites. Així mateix, lamentem la manca 
d’imaginació a l’hora d’estalviar recursos a Policia, el lloguer caríssim del Casal d’avis o els 
sous dels regidors. 
 
Per tot això, el nostre vot d’abstenció volem que serveixi per a pressionar de cara als propers 
pressupostos, per tal que s’enfoquin d¡una manera més participativa, respectant les partides 
socials i amb més imaginació per no haver de retallar allà on fa mal. 
 
La resta de forces van votar-hi en contra (PP i TXA) amb un discurs oposat al de la CUP (és a 
dir, criticant que no s’ha retallat prou i l’increment de despesa del Museu del Càntir). D’altra 
banda, Agrupació Argentona va votar-hi a favor sense fer una valoració massa crítica del 
Pressupost. 
 
 
 


