
PREGUNTES DE CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP RELATIVES ALS 

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2015 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A  

L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI RESPOSTA I DEBATUDA EN EL 

DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LES SEGÜENTS PREGUNTES: 

Per tal de poder aportar propostes per als propers pressupostos que estan 

elaborant-se i s’aprovaran aviat, voldríem aclarir les següents preguntes que 

ens sorgeixen analitzant els pressupostos del present any 2015: 

1. Per què s’han incrementat (entre els crèdits inicials i els definitius) les 

retribucions del personal eventual de Serveis Generals en un 300% (de 

4.400 a 17.700 a “Retribucions bàsiques” i de 7.300 a 24.000 les 

“complementàries”)? 

 

2. Perquè s’han reduït (entre els crèdits inicials i els definitius) les 

retribucions del personal eventual del Pla de barris en un 50% (de 

15.500 a 8.100 les bàsiques i de 20.500 a 10.000 les 

complementàries)? 

 

3. Dins l’apartat Òrgans de Govern, a què responen les partides 

“Incentius rendiment-prima” (1.092 euros), “Complement destí 

alcaldia” (4.900) i “Complement específic alcaldia” (13.708)? 

 

4. Les partides “Aigua verdes” i “Aigua z. verdes” està duplicada? (apareix 

una a l’àmbit de Medi Ambient i l’altra al de Mant. Urbà i V. Pública, 

totes dues amb igual quantitat, 7.000 euros) 

 

5. La partida “Ctes. Activitats Participació Ciutadana” (23.700 euros) 

respon al contracte amb una empresa externa per a dur a terme els 

processos de participació ciutadana de l’Ajuntament? I la partida 

“Despeses diverses participació ciutadana”, a què respon i per què 

passa de 300 euros a 14.500? 

 

6. A què respon la partida “Altres despeses part. ciutadana” dins l’apartat 

Llei de Barris? Per què inicialment era de 1.300 euros, després va 

passar a 2.600, i finalment només se n’han gastat fins ara 230? 

 

7. Què inclouen les partides “Atencions protocol·làries i representatives” 

(8.900 euros) i “Material divers atencions protocol·làries” (2.000 

euros) dins l’àmbit Òrgans de Govern, i “Atencions protocol·làries 

festes” (1.500)? 

 

8. Quines despeses concretes inclouen les partides “Software ràdio” (50 

euros), “Premsa ràdio” (520), “Despeses diverses ràdio” (4.300), 



“Gestió ràdio” (14.500) i “Laborals comunicació” (20.900) de l’àmbit 

Ràdio Municipal? 

 

9. Quines despeses concretes inclouen les partides “Mitjans de 

comunicació-revista mpal.” (54.800 euros) en l’àmbit Mitjans de 

comunicació? On s’inclouen les despeses associades al Premià Mèdia? 

 

10.A què respon la partida “Altres despeses” dins l’àmbit Treball social? 

Perquè era de 31.150 inicialment, va augmentar a 40.100 després, i 

només se n’han gastat 16.200? 

 

11.A què responen les partides “Material divers” i “Docència” dins 

Agricultura? (no contemplades inicialment i després consistents en 

13.000 i 17.400 euros respectivament)? 

 

12.Per què les partides “Redacció projectes urbanisme” i “Contractacions 

externes urbanisme” van passar de 24.000 i 16.000 euros 

respectivament a 104.700 i 209.000? 

 

13.Per què les partides “Adquisició vehicles rec. residus”, “Inversió en 

parcs públics” i “Maquinària, inst. tècniques i utillatge recollida residus” 

(286.000 euros en total) no estaven inicialment contemplades? 

 

14.Per què la partida “Manteniment, conservació i rep. vies públiques 

PUOSC” passa de 65.000 a 135.000 euros? 

 

15.Per què a la partida “PUOSC accessos barri Sta. Anna” (400.000 euros) 

se li suma una altra partida (de 250.000 euros), abans no 

contemplada, que s’anomena “Accessos barri Santa Anna”? 

 

16.Per què la partida “Llei de barris urbanització i eliminació barreres 

arquitectòniques” passa de 558.000 euros a 788.000? 

 

17.Per què la partida “Millora instal·lacions esportives” passa de 28.000 a 

310.000 euros, i “Inversió nova en equip. esportius” de 12.000 a 

52.200? A què corresponen? 

 

18.A què respon la partida “Millora edificis municipals”, i per què 

inicialment no es contempla la partida però després apareix amb 

25.000 euros? 

 

19.Per què la partida “Ajuts situació de risc” només està proveïda de 

78.000 euros? Per què primer era de 50.000 i després va passar a 

78.000? Per què només se n’han executat fins ara 45.000, poc més de 

la meitat? 



 

20.Per què de la partida “SAD dependència i social” només s’han executat 

fins ara 16.500 euros dels 60.900 de què consta? Per què es va passar 

de 64.000 inicials a 60.900 definitius? 

 

21.Per què la partida “Cooperació i solidaritat” només està proveïda de 

5.000 euros? 

 

22.Per què algunes entitats reben tots els diners que demanen com a 

subvenció tot i no justificar-ho amb un pressupost ni pla d’activitats 

detallats, mentre que d’altres que sí que en justifiquen la necessitat 

amb tot detall reben menys del que necessiten? 
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