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RECLAMACIONS DE CRIDA PREMIÀ DE DALT A LA PROPOSTA INICIAL DE 

PRESSUPOSTOS PEL 2017 

 

El grup municipal de Crida Premià de Dalt – CUP – PA presenta les següents 

al·legacions o reclamacions a la proposta inicial de pressupostos pel 2017 

elaborada pel Govern local i aprovada en el passat Ple municipal ordinari 

d’octubre de 2016. 

EXPOSA LES SEVES CONSIDERACIONS 

Que, una vegada estudiada la documentació de la proposta inicial de 

pressupostos pel 2017, és voluntat del grup municipal de Crida Premià de Dalt 

– CUP – PA de l’Ajuntament de Premià de Dalt interposar les presents 

reclamacions o al·legacions, basades en els següents fets: 

 

DESPESES: 

1: Supressió de les partides d’atencions protocol·làries i representatives: 

Suposaria una reducció de 6.700 € de la partida “Atencions protocol·làries i 

representatives” d’Òrgans de Govern, 800€ més de “Atencions protocolàries” de 

l’àrea d’Esports, i 3.000 més de “Atencions protocolàries” de Policia (una reducció 

total de 10.500). 

2: Reducció de la partida de “Premsa, revistes, llibres i altres publicacions”: 

Reduir en al menys un 50% aquesta partida suposaria una reducció de 1.650 euros. 

 

INGRESSOS: 

3: Incloure totes les subvencions d’òrgans com la Diputació: 

Incloure en els ingressos previstos del pressupost totes les subvencions previstes i 

concedides, especialment les d’administracions com la Diputació de Barcelona- 

Algunes no s’inclouen, com les sol·licitades i concedides en el marc de les Meses 

de Concertació i altres, i com d’altres que en el propi expedient del pressupost 

s’especifica que no s’inclouen (com les de Joventut de la mateixa Diputació), 

al·legant que és per la seva incertesa, una incertesa que no considerem tal venint 

de la Diputació. 

 

DESTÍ DE LES DESPESES PRESCINDIBLES I L’AUGMENT D’INGRESSOS: 
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Destinar la part que es consideri necessària del superàvit de despesa resultant de les 

supressions i reduccions esmentades (i també del potencial augment d’ingressos que 

hi pugui haver mitjançant les al·legacions a les ordenances fiscals que presentarem 

en els propers dies dins el termini establert), a les següents finalitats: 

a: Augment de la partida “Altres despeses ràdio”: 

Dotar de la ràdio municipal de l’equipament adequat mitjançant la renovació 

d’equipament necessària, i fer-ne un estudi d’audiències. 

b: Augment de la partida “Subvenció a entitats de cooperació i solidaritat”: 

Hi ha entitats com Premià amb el Sàhara que, tal com reflecteixen any rere any 

les seves sol·licituds de subvenció i informe adjunt, requereixen de més diners 

dels que se’ls dóna per poder dur a terme les activitats que desenvolupen. El 

lleuger increment que es preveu per a aquesta partida al pressupost de 2017 

inicialment aprovat és insuficient per cobrir aquestes despeses, més encara tenint 

en compte que s’afegeix una entitat més a les que participen a la concurrència 

competitiva d’aquestes subvencions. 

c: Creació d’un fons de contingència: 

Crear una partida de fons de contingència que inclogui entre d’altres el potencial 

augment de al menys un 1% de la despesa de personal, tal com s’especifica en l’ 

“informe sobre les aplicacions pressupostàries i les dotacions efectuades en 

matèria de personal per al pressupost 2017” inclòs a l’expedient del pressupost. 

 

ALTRES: 

d: Augment de les retribucions del personal de La Pinassa: 

Dedicar part de la diferència entre ingressos i despeses previstos al pressupost de 

la Societat Municipal, inclòs al pressupost general aprovat inicialment per 

l’Ajuntament, a augmentar un 1% més les retribucions de personal (sumat a 

l’increment d’un 1% que ja hi està previst). 

e: Correcció de l’estat de despeses de La Pinassa a l’expedient del pressupost 

general: 

Hi consta un total del pressupost de despeses de la Pinassa que no es correspon 

amb el que consta al pressupost de la Pinassa. 

 

Premià de Dalt, 18 de novembre de 2016 
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