
ELS PRESSUPOSTOS 2021:UN ACTE DE FE 

El pressupost serveix per prioritzar les polítiques 

públiques de l’Ajuntament i un cop executat, sabrem si 

s’han aconseguit els objectius marcats. Per tant 

conèixer bé el pressupost és conèixer en quines 

partides es destinaran els recursos i com es finançaran. 

Des del grup D’ERC , amb motiu de l’aprovació dels 

pressupostos de l’any 2020, ja vam manifestar el nostre 

malestar sobre la manca d’informació i de temps abans de ser aprovats pel Ple ja que només 

disposar de 2 dia hàbils per revisar-los.  

Pel que fa als pressupostos del 2021, vam rebre la informació de les partides pressupostàries a 

la comissió informativa prèvia al ple, juntament amb un informe dels aspectes que l’equip de 

govern va considerar més rellevants. En l'esmentada comissió, convocada 7 dies abans del 

Ple, es van tractar tots els punts de l’ordre del dia inclòs els pressupostos. El  fet de rebre la 

documentació en aquell mateix moment fa impossible revisar-la i presentar dubtes i consultes. 

Per més dificultat les partides pressupostàries no contenien la referència respecte l’any 

anterior. En definitiva, es genera una sensació de que votes uns pressupostos en que no has 

participat ni coneixes. Tot i així, la nostra votació al Ple va ser l’abstenció, considerant que no 

vam detectar cap irregularitat. 

Per tot l’exposat i tal i com hem manifestat al Ple els últims dos anys, abans d’aprovar els 

pressupostos, reclamem que es convoqui una reunió monogràfica i se’ns faciliti la 

documentació pressupostària amb temps i forma adequats per analitzar-los i poder presentar 

esmenes o propostes per millorar-los. 

L’equip de govern no necessita els nostres vots per aprovar els pressupostos però això no 

hauria de ser obstacle per facilitar-ne l’adequat coneixement a la resta de regidors i regidores. 

Es parla de la importància de la comunicació i la participació ciutadana però tampoc s’ha 

d’oblidar que els regidors i regidores són elegits per la ciutadania i per tant tenen el dret i 

l’obligació de conèixer l’activitat del seu Ajuntament. Esperem i desitgem que l’any vinent es 

modifiqui el procediment per aprovar els pressupostos  i sigui aquest l´últim article que haguem 

d’escriure al respecte. 

 


