
 
 
 
A L · L E G A C I O N S:  

 
PRIMERA. Consideracions Prèvies. Al Pressupost 2012 Ajuntament de Sitges: 
 

Abans de entrar en el fons de l’assumpte proposem una reflexió respecte a la necessitat d’establir 
un nou model de gestió del Pressupost Municipals de Sitges (assignació dels ingressos i les 
despeses) que doni veritable resposta a les actuals  necessitats dels ciutadans de la nostra Vila i 
que cerqui l’estabilitat de les finances publiques mitjançant la implantació d’un sistema d’aplicació 
de la despesa que es fonamenti en garantir un màxim benefici col·lectiu del desenvolupament de 
la riquesa social i econòmica de la vila. A través d'uns serveis públics eficaços i universals, 
entesos com a forma d’acció concreta per la redistribució d’aquesta riquesa generada.  
 
L’existència d’aquests serveis públics son les veritables raons per la que els nostres ciutadans 
paguen els seus impostos, i per tant es del tot necessari un canvi de cultura en la gestió de 
l’Ajuntament de Sitges. En un moment on els recursos econòmics son escassos i els ciutadans 
han de fer un gran esforç pel pagament d’uns impostos cada vegada mes elevats l’Ajuntament de 
Sitges te l’obligació de destinar els impostos recaptats a reforçar els serveis a les persones i 
millorar la situació econòmica de les persones i les empreses. Destinar aquests recursos que tant 
costen d’aconseguir a partides de despesa com la comunicació, el protocol, la contractació de 
serveis que poden executar els propis tècnics de l’Ajuntament o la previsió de despeses varies 
que no tenen un destí clar son un malbaratament impossible d’acceptar per uns ciutadans, cada 
vegada mes molestos i desafectes amb la gestió de la res publica. 

 
Es urgent la total transformació de l’administració publica local de Sitges que comenci amb una 
retallada substantiva d’aquestes partides pressupostaries citades, que avui en dia no tenen cap 
mena de sentit per la seva inutilitat, i que responen a una forma de gestionar els recursos 
antiquada, èticament reprovable i fonamentada una manca absoluta de sensibilitat social. En 
conclusió una actuació del Govern Municipal de Sitges que respon a la visió endogàmica de la 
gestió publica que dona l’esquena als ciutadans de Sitges i a les seves necessitats. 
 
Ara que estem davant una situació de crisi econòmica i social que provoca situacions extremes en 
la ciutadania, l’índex d’aturats està desbocat, els problemes per fer front a hipoteques i crèdits es 
multipliquen, i afecta especialment a les famílies amb menys possibilitats econòmiques i més 
desfavorides. No podem acceptar de cap de les maneres que aquest Govern Municipal de Sitges 
gasti de forma inapropiada els diners recaptats i que per poder fer-ho traslladi una pressió fiscal 
desmesurada sobre els ciutadans de Sitges. 
 
Aquestes al·legacions de tota l’oposició amb representació, proposen aplicar immediatament 
mesures per reduir la despesa en temes accessoris com la comunicació, el protocol,o els serveis 
exteriors i que es procedeixi a la total eliminació dels càrrecs de confiança nomenats fa pocs 
mesos que fan tasques que poden assumir els propis treballadors de l’Ajuntament per destinar els 
recursos alliberats a inversió social i promoció econòmica de la Vila. 
 
Caldrà doncs, més que incrementar els impostos o malbaratar els recursos, fer un esforç més 
seriós per repensar totes les despeses del nostre Ajuntament per garantir la capacitat de prestació 
i gestió de serveis de l’ajuntament. 
 
Amb les al·legacions que aquí presentem creiem que es pot impulsar un Pressupost mes just 
socialment, equitatiu i amb major consciència social que les aprovades inicialment pel govern 
municipal, que ha oblidat de forma clara als col·lectius mes febles. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
SEGONA. Equilibri pressupostari de la present proposta de Pressuposts alternatiu de 
l’Ajuntament de Sitges per l’any 2012. 
 

L’objectiu de no generar mes dèficit públic en el nostre Ajuntament es una missió compartida per 
les dues formacions que presenten aquestes al·legacions al Pressupost de l’Ajuntament de Sitges 
per l’any 2012. 
 
Estem d’acord que les finances publiques han de cercar l’equilibri entre ingrés i despesa com a 
objectiu prioritari, però sense castigar a les persones i amb aquest ànim les presents al·legacions 
no suposen cap mena de increment de la despesa sinó única i exclusivament de  canviar el  destí 
de la mateixa. Proposem al cap i la fi una millora en la gestió dels recursos, una major eficàcia. 
 
Es tracta bàsicament d’eliminar una petita partida de despesa improductiva i que no te cap mena 
d’utilitat social, com els importants recursos gastats en el Servei de Comunicació, el protocol, la 
contractació externa i tantes altres, i destinar els diners alliberats d’aquestes partides a despesa 
social. 
 
D’aquesta forma l'import total de despesa serà el mateix que te plantejat el pressupost aprovat 
però els diners dels ciutadans es gastaran de forma mes efectiva i socialment mes justa. 
 
SEGONA. També de forma genèrica proposem que en el Pressupost 2013, i OO FF,  
s’implanti una fiscalitat progressiva en funció dels nivells de renda i circumstàncies 
personals i familiars. 

 
Sense que aquesta proposta representi pèrdua del poder de recaptació, al contrari podria 
perfectament assumir els objectius proposats. Es possible incrementar la recaptació sense que 
representi més despesa per aquelles famílies que estan patint la situació actual de crisi o que 
passen per més dificultats econòmiques. 
 
La proposta és una fiscalitat progressiva, de manera que qui més té pagui més i qui té poc o gens 
pagui menys o quasi res, convertint els increments proposats iguals per a tothom, en increments 
en funció dels nivells de renda i tenint en compte les circumstàncies personals i familiars. Aquesta 
mesura es pot aplicar en taxes i preus públics que són facultatius de les decisions de la 
corporació, a diferència dels impostos. 
 
En aquest punt proposem a l’equip de govern del nostre Ajuntament la creació immediata d’una 
comissió de treball on estiguin presents tots els partits polítics, i oberta al conjunt de la ciutadania 
sitgetana, que estudiï desde ja l’aplicació d’un sistema de fiscalitat progressiva per ser aplicat a les 
ordenances fiscals de l’any 2013. 
 
 



 
 
 
 
 
 
TERCERA. Proposta de modificació del Pressupost 2012. Partides pressupostaries  a 
eliminar per ser del tot improductives o injustes socialment i que penalitzen la nostra 
economia. 
 
Les presents al·legacions proposen al Govern Municipal la modificació del Pressupost 2012 de 
l’Ajuntament de Sitges i es fonamenten en l’eliminació de despesa improductiva que no te cap 
mena de funció social i el posterior canvi de destí dels recursos alliberats. 
 
A continuació detallem aquesta despesa improductiva que proposem al Govern Municipal  que  
elimini del Pressupost 2012 i que es recullen en els següents capítols: 
 
 

 Diversos capítols, partides pressupostaries de serveis exteriors, contractacions i 
varis. (-7,98%) 

 
Concepte Partida  % 

Reducc
ió  

€ Reducció  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis A336-92236-2200200 50%                     2.000,00 €  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis A336-92236-2260400 89%                   80.000,00 €  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis B133-93133-2270600 80%                   20.000,00 €  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis B133-93133-2270642 50%                     7.150,00 €  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis B133-93133-2270643 50%                     8.000,00 €  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis B231-93131-2269998 100%                 304.590,00 €  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis B232-93132-2200100 50%                     1.000,00 €  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis B232-93132-2260300 50%                         500,00 €  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis B232-93132-2269901 50%                         500,00 €  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis B232-93132-2400000 100%                     5.000,00 €  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis B335-93235-4790000 100%                   50.000,00 €  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis C131-92031-2200100 100%                     1.000,00 €  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis C131-92031-2270636 100%                   15.000,00 €  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis C335-92035-6360001 100%                   15.000,00 €  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis C336-92036-6260002 100%                   25.000,00 €  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis D112-13212-2269901 50%                     4.000,00 €  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis H112-92412-2260100 100%                     2.000,00 €  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis I142-15042-2270600 100%                   10.000,00 €  

Serveis Exterior / Contractacions / Varis I245-93345-2270600 100%                     5.000,00 €  
Total      555.740,00 € 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
En conclusió aquestes al·legacions proposen l’eliminació i/o reducció de 555.740,00 € de 
despesa improductiva del Pressupost 2012 de l’Ajuntament de Sitges i la seva aplicació a 
inversió social o a politiques de dinamització econòmiques de la Vila. 
 
Proposem al Govern Municipal la creació i la reactivació o reforç dels programes de inversió social 
següents: 
 
 

Programa  € 

Salari Treballadores Llars d'infants 150.000,00 € 

Reobertura Centre Obert El Rusc 106.155,00 € 

Beques Famílies Llars d'Infants 68.000,00 € 

Beques Famílies  Escola de Musica 51.335,00 € 

Beques Menjador Escoles 85.250,00 € 

Ajuda Desnonats i hab. social 95.000,00 € 

Total  555.749,00 € 

 

Per tot l’ exposat anteriorment, 
 
S O L · L  I C I T EM. 
 

Que havent presentat aquest escrit, en temps i forma, es tingui per formulades les al·legacions 
detallades i, admetent-les s’estimin integrament en l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal 
de l’Ajuntament de Sitges per l’any 2012. 
 
 


