
 

 

 

AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST DE 

L’AJUNTAMENT DE TERRASSA PEL 2014 
 

Abans d’analitzar aquests pressupostos municipals, ja constatem la nul·la voluntat per 

part de l’Ajuntament de promoure l’elaboració d’uns pressupostos de caire participatiu 

que compti amb la ciutadania de Terrassa. Considerem que des de l'administració 

local se'ns ha de dotar del dret a conèixer, a debatre i a intervenir en els assumptes 

econòmics que ens afecten, i a partir d'aquí hi puguem dir la nostra. Necessitem 

disposar d'espais propis de decisió, i també d'autogestió, ja que d'altra banda això és 

el que crea sentiment de pertinença a la comunitat i el desig d'abordar la gestió 

pública. 

 

Per això, demanem que s’estableixin els mecanismes i canals de participació adients 

per fomentar la participació ciutadana a l'hora d'elaborar els pressupostos, i així que la 

població de Terrassa esdevingui protagonista a l'hora d'establir prioritats en la gestió 

pública. Pensem en 'consells populars' adscrits als barris, òrgans formats per persones 

i col·lectius on es deliberi i es prenguin decisions al voltant de determinades partides, i 

que tinguin a veure amb la gestió popular dels afers més propers. 

 

A continuació es presenten les 13 al·legacions formulades per la CUP als 

pressupostos de l’Ajuntament de Terrassa de 2014 que es preveu que siguin aprovats 

el proper dia 27 de febrer en el Ple.   

 

DESPESES 

 

 



 

 

 

PRESIDÈNCIA 

I. Reducció del sou dels càrrecs electes.  Reducció del 30% de l’assignació 

dels càrrecs electes que percebin més de 50.000€ anuals, i del 20% a 

aquells que percebin un sou de menys de 50.000€ anuals. Això suposaria 

una reducció en la despesa de 226.485€, incloent la seguretat social. 

 

II. Supressió de la partida destinada a dietes i lo comoció dels càrrecs 

electes.  La supressió d’aquesta partida suposaria un estalvi de 305.190€. 

 

Justificació de les al·legacions I i II:  En moments com els que estem vivint, en que 

s’estan retallant serveis bàsics per a la població, no és justificable que els sous dels 

càrrecs electes estiguin tant allunyats del sou que perceben les classes populars del 

nostre municipi. Entenem que és vital que els càrrecs electes donin exemple en aquest 

àmbit i que no s’utilitzi la política com un mitjà per enriquir-se personalment. Amb 

aquesta reducció els sous continuen essent sobradament elevats. En aquesta línia, les 

despeses en dietes i locomoció creiem que queden sobradament incloses en el sou. 

 

III. Supressió dels 6 assessors de presidència.  Supressió de la partida de 

l’àrea de presidència destinada al sou de 6 assessors, i catalogada en el 

pressupost de despeses com a personal eventual. La supressió d’aquesta 

partida suposaria un estalvi de 293.797€. 

 

Justificació:  Aquests 6 assessors perceben un sou excessivament elevat. Es tracta 

de personal de lliure designació i, per tant, col·locats a dit, i la tasca que han de 

realitzar a l’Ajuntament no està definida. 

 

IV. Supressió de les subvencions a grups polítics. La supressió d’aquesta 

partida suposaria un estalvi de 390.240€. 

 



 

 

Justificació:  l’Ajuntament de Terrassa és el consistori de Catalunya que més diners 

destina a la subvenció a grups polítics. Nosaltres no creiem que la política hagi de ser 

subvencionada, sinó que apostem per l’autogestió en aquest sentit. Aquest fet ha 

contribuït a allunyar cada vegada més la política del carrer. 

 

V. Supressió de la partida destinada a atencions pr otocol·làries i 

representatives. La supressió d’aquesta partida suposaria un estalvi en la 

despesa de 75.170€. 

 

Justificació:  en un moment de retallades i austeritat en tots els nivells com els que 

estem patint, el primer que cal és retallar aquelles despeses supèrflues, que no 

suposen cap benefici per a les classes populars del municipi, i que són completament 

prescindibles. 

 

 

DEUTE 

VI. Moratòria del deute amb les entitats bancàries.  Iniciar una moratòria del 

deute municipal contret amb entitats financeres. Això suposaria en el 

pressupost del 2014 un estalvi en la despesa de 13.644.000€ (total de la 

despesa de deute un cop descomptada la part del deute contret amb la 

Diputació de Barcelona. 

 

Justificació:  l’Ajuntament de Terrassa té un deute que volta els 100 milions d’euros, la 

major part del qual amb entitats financeres (algunes d’elles intervingudes). El retorn 

d’aquest deute suposa, en el pressupost del 2014 al voltant del 10% del pressupost de 

despeses. És indispensable fer una moratòria d’aquest deute, fins que es realitzi una 

“Auditoria del Deute” capaç de destriar quina part d’aquest es considera legítima 

d’aquella que és considera il·legítima i que, per tant, no s’hauria de pagar.  

 

VII. No pagament d’interessos.  El no pagament dels interessos del deute 

suposaria un estalvi pel consistori de 3.503.097€. 



 

 

 

Justificació:  en relació amb l’al·legació anterior, el que resulta inadmissible és el 

pagament dels interessos del deute. Els interessos del deute suposen un mecanisme 

especulatiu que utilitzen les entitats bancàries per enriquir-se de forma desmesurada. 

Si un determinar inversor inverteix en una empresa que fa fallida, aquest inversor perd 

els diners invertits. Els bancs s’han dedicat a invertir en deute municipal, i els municipis 

estan fent fallida (els ajuntament estan retallant serveis bàsics a la població). Així 

doncs, no es pot seguir pagant els beneficis que aquestes entitats financeres 

esperaven treure de la seva “particular” inversió. 

 

 

TRANSPARÈNCIA EN LA DESPESA 

 

VIII. Transparència en els comptes públics i de les  empreses privades de 

capital íntegrament municipal. 

Justificació: Volem incidir en la importància que suposa la transparència en 

l'administració local, ja que per nosaltres és un tema cabdal, i més encara a l'hora de 

mostrar les dades dels pressupostos: aquestes han de ser el màxim de diàfanes i 

accessibles per al ciutadà. Així, tal com resa a la Proposició de Llei de Transparència, 

Accés a la Informació Pública i Bon Govern tramitada al Parlament de Catalunya, cal 

que “[...] la ciutadania pugui ser partícip, amb ple coneixement de causa, de la gestió 

dels afers públics. Una democràcia plena requereix que els ciutadans puguin participar 

i col·laborar activament en la presa de decisions públiques. I, perquè això sigui 

possible, cal que tinguin al seu abast tota la informació necessària, sense la qual 

aquesta implicació seria més aparent que real. Transparència, accés a la informació 

pública i participació ciutadana són aspectes inter-relacionats [...] Perquè deixin de ser 

mers principis o desitjos i es converteixin en una realitat que obligui l’Administració a 

reconsiderar bona part dels seus paràmetres d’actuació i ho faci sobre un sistema clar 

de garanties per a la ciutadania i de responsabilitat per part dels gestor públics”. 

 

És per aquesta declaració d'intencions que demanem un major esforç en la claredat a 

l'hora de reflectir la finalitat d'alguna de les partides de despeses. Per exemple, ens 



 

 

trobem que entre els diferents capítols, apareixen multitud de partides amb la 

descripció inespecífica 'Altres despeses diverses' , que en total sumen 890.000 €. 

D'acord a poder disposar d'una informació el més acurada possible, volem saber 

exactament quin serà el destí d'aquests diners públics. 

 

En aquesta mateixa línia, en la presentació dels pressupostos es destaca que la 

partida destinada a les polítiques socials i serveis a les persones és de 52.482.000 €, 

quan el sumatori de les partides destinades a l'àrea de Serveis a les persones, cohesió 

i benestar social, la xifra es queda en 49.068.850 €. Desitgem saber els criteris seguits 

per calcular quants són els diners destinats a aquesta àrea, la qual òbviament ha de 

ser la prioritària del govern local. 

 

Per últim, posar de manifest que les aportacions de l’Ajuntament de Terrassa a les 

Societats Municipals ascendeixen a una xifra aproximada de 26.242.300 €. El 

pressupost d’aquestes Societats Municipals no consta en l’aprovació inicial dels 

Pressupostos del 2014. En anteriors exercicis, l’única informació que consta és el 

compte d’explotació, que proporciona dades molt poc detallades tant de les despeses 

com dels ingressos en relació amb aquestes Societats. 

 

IX. Contra l’oligopoli de software privat. Anualment es destinen 300.000 € 

en despeses d’aplicacions informàtiques, que es podrien reduir 

significativament fent servir software lliure a totes les dependències 

municipals. 

 

Justificació:  A l’actualitat tenim a l’abast altres eines que poden realitzar les mateixes 

funcions amb software lliure sortint així de la dinàmica del mercat i reduint 

significativament una despesa que no és necessària. 

 

 

 



 

 

INGRESSOS  

 

IMPOSTOS DIRECTES 

 

X. Modificació de l’Impost sobre Béns Immobles (Ord enança fiscal 2.1) 

eliminant les bonificacions per a bancs i l’Esglési a catòlica.  

 

Justificació:  L’impost sobre béns immobles representa la major font d’ingressos a 

l’ajuntament, exactament es preveu un total de 49.395.000 euros per l’exercici 2014, 

en relació a aquest impost.  

Segons l’article 5è de l’ordenança fiscal número 2.1 relatiu a les bonificacions, els 

immobles objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció 

immobiliària tan d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, gaudiran 

d’una bonificació del 50 per 100 en la quota del mencionat  impost.  

Entenem que aquesta bonificació que afavoreix precisament a les empreses 

responsables de la crisi i la bombolla immobiliària, és profundament injusta, tenint en 

compte que han especulat amb un dret bàsic com és el dret a un habitatge digne. 

Posar de manifest també, que segons l’article 4rt de l’ordenança fiscal número 2.1 

relatiu a les exempcions, l ’Església catòlica està exempta de pagament d’IBI, 

suposant això una pèrdua d’ingressos 154.943,42 euros.  

A més a més, els centres educatius concertats, en virtut de l’apartat segon d’aquest 

mateix article, també estan exempts de pagament de l’IBI, quan aquests imports 

segons el nostre parer haurien de ser destinats a garantir una educació pública i de 

qualitat.   

És per tot l’exposat, i entenen que el debat dels pressupostos està estretament lligat 

amb les ordenances fiscals, que sol·licitem que de cara al 2015, no existeixi la 

bonificació en relació a les empreses d’urbanització, construcció i promoció 

inmobiliaria, i que es deixin sense efecte les exempcions exposades, donat que tot 

plegat suposa una disminució important dels ingressos, de cara als pressupostos 

actuals, que podrien ser destinats a polítiques d’habitatge social.   

 



 

 

XI. Comptabilitzar la partida de multes als bancs. Tot i la gran propaganda 

feta per l’Ajuntament en aquest àmbit, no apareix cap ingrés previst 

procedent de multes a entitats bancàries. 

Justificació:  En l’àmbit d’ingressos no es contempla cap entrada per les sancions 

imposades als bancs per la desocupació injustificada dels seus pisos. Després d’una 

campanya de maquillatge progressista, és òbvia la manca de voluntat de l’Ajuntament 

per tirar endavant amb les mesures per aconseguir que els més de 5.000 pisos buits 

que estan en mans de bancs, segons dades del propi Ajuntament, puguin passar en 

mans d’aquells qui més ho necessiten relaxant així el mercat de lloguer d’habitatges. 

Exigim doncs que aquestes multes de 5.000 € siguin comptabilitzades com a 

ingressos, com a mostra de coherència i de voluntat política d’exercir la llei 18/2007 

del Dret a l’Habitatge aprovada pel Parlament de Catalunya. Així mateix, juntament 

amb la partida d’ingressos, indicar en les despeses la destinació en matèria de 

polítiques públiques destinades a garantir el dret a l’habitatge, si bé és lògic que amb 

el procés d’al·legacions que realitzaran les entitats bancàries és probable que algunes 

d’elles quedin pendents de cobrament a final de l’exercici i que s’haurà de tenir en 

compte en la provisió d’incobrables.  

 

XII. Per la municipalització de l’aigua. En els ingressos previstos es preveuen 

1.440.369,12 € d’una venda dubtosa de les accions públiques de la Mina 

d’Aigües de Terrassa. 

Justificació: Entenem la necessitat de generar ingressos, però ens preocupa molt 

saber com els suposats compradors d'aquestes accions amortitzaran el 1.440.369,12 

euros, i n’obtindran beneficis en els dos anys que resten per finalitzar la concessió que 

té Mina Pública Aigües de Terrassa. 

També ens genera dubtes la finalitat per la qual l'Ajuntament posa en venda les 

accions, ja que pensem que potser s'està desfent d'aquestes accions per la 

incompatibilitat de que sigui accionista i autoritat, i treure a concurs la concessió de 

l'aigua per al 2016.  



 

 

Des de la CUP, el que volem és que un cop finalitzada la concessió vigent (1941-

2016), la gestió de l'aigua passi a ser 100% municipal. Ja que l'aigua és un servei 

bàsic, que no pot estar subjecte a fenòmens especulatius. 

 

XIII. Clàusula per a una despesa completa del press upost previst de 

Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social.  

Justificació: L'Ajuntament ha de garantir que tot allò pressupostat en l'àrea de Serveis 

a les Persones, Cohesió i Benestar Social (àrea 3), sobretot en el marc dels 

programes de Serveis Socials, s'ha de destinar a aquest ús.  

No pot ser que en un context de crisi com l'any 2012, en el que s'havia programat una 

despesa en Serveis Personals, Cohesió i Benestar Social de 44.515.761,20 €, la seva 

despesa final fos de 40.724.595,46 €. No és raonable una reducció de la despesa 

prevista a la executada que rondi el 10%.  

Si bé és comprensible que no hi hagi un equilibri en el tancament del pressupost i la 

despesa hagi pogut ser més baixa de la pressupostada, hi ha mecanismes per tal de 

que aquests diners no destinats en un exercici, siguin executats per a l'exercici 

següent.  

Per això exigim que s'estableixi una clàusula segons la qual qualsevol romanent 

positiu de l'àrea de serveis personals, cohesió i benestar social, hagi d'anar destinat al 

següent any als serveis socials bàsics. Així mateix, per a una millor transparència en 

les polítiques de benestar social, aquesta clàusula ha de contemplar que no puguin ser 

comptabilitzats en la memòria del pressupost com a base de la despesa en l'àrea 

citada, donat que forma part d'una partida ja pressupostada anteriorment. 

 



 

 

DESTÍ DE LES DESPESES PRESCINDIBLES  

 

L’estalvi mínim generat de la reducció o supressió d’aquestes partides suma més de  

18.737.979 €. Aquest estalvi proposem dedicar-lo a incrementar partides relacionades 

amb la igualtat, la justícia social i la promoció cultural entre d'altres que permetin 

millorar les condicions de vida de la població de Terrassa, mentre construïm una ciutat 

més justa i sostenible a tots nivells, com per exemple: 

a. En generar polítiques efectives d’ocupació, amb la finalitat d’incentivar 

models cooperativistes o que fomentin la municipalització de serveis 

d’interès públic privats o semi-privats. 

b. Gratuïtat de les escoles bressol (a tall d’exemple, aquesta partida suposaria 

tan sols un augment del pressupost de 1.764.415€) per garantir l'accés a 

l'educació a tots nivells i la conciliació de la vida social, familiar, laboral i 

personal de la població i en especial de les dones. Millorar les partides 

destinades a beques menjador a escoles d'educació Infantil, Primària i 

Secundària, per assegurar l'accés a una dieta equilibrada a aquests 

col·lectius en especial.  

c. Realitzar polítiques d’accés a l’habitatge social, servei de bugaderia, 

menjador social i augment de les partides a centres de tarda i esplais diaris. 

Així mateix, creiem fonamental continuar endavant el projecte d’Alberg 

Municipal d’acolliment temporal i d’urgència per a persones sense sostre 

per augmentar les places, ja que gestiona la Creu Roja no té capacitat 

suficient. 

d. Augmentar la dotació en professionals del tercer sector per a que realitzin 

tasques de mediació i convivència arreu de la ciutat. 

e. En la Direcció de Serveis Culturals i de Joventut facilitar l’activitat a aquelles 

entitats culturals que fomentin la cohesió social, així com dotar 

d’equipaments per l'autoorganització juvenil. Així mateix, assegurar el 

recolzament econòmic i tècnic de les entitats de lleure de Terrassa que 

treballen per la transformació social i que entenem que és un dels pilars 

fonamentals de l’educació no reglada. 



 

 

f. Promoció i desenvolupament del transport col·lectiu accessible per a les 

classes populars, així com desenvolupar la xarxa de carrils bici necessària 

a la ciutat i el foment de transports ecològicament sostenibles. 

g. Promoció dels horts urbans a la ciutat i col·laboració directa en forma de 

subministrament i maquinària que faciliti el desenvolupament d'aquells ja 

existents que parteixin de l’autoorganització social. 

h. Que l'ens municipal esdevingui soci de la cooperativa Som Energia, 

realitzant el conseqüent canvi en el subministrament de tot l'enllumenat 

públic. 

i. Que Cooperació i Solidaritat tinguin un 1% del pressupost (i no del 0,4% 

com actualment s’està fent) i es destinin a projectes d’ONG sobre les que 

es realitzi un control finalista per assegurar que compleixen una funció 

correcta de transformació social. 

j. Que s’instal·lin antenes de repetició de senyal de Guifi.net per tal 

d’assegurar un accés lliure a internet per part de tots els ciutadans de 

Terrassa. 

k. Que es destini una partida anual a l’impuls de processos de participació 

reals en la presa de decisions col·lectives sobre com gestionar els fons 

públics municipals.  

 

A Terrassa el 14 de febrer de 2014, 


