
POSICIONAMENT DE LA CUP ALS PRESSUPOSTOS 2014 
 

 
Bon dia a tots i totes, 
 
Abans d’entrar en detall dels pressupostos, ens agradaria començar, tot contrastant 
els dos titulars que el departament de comunicació de l’Ajuntament ha fet arribar a la 
ciutadania i a la premsa, amb la realitat de la proposta que avui ens presenta el govern 
municipal. 
 
En nota de premsa de 5 de desembre de 2013, l’Ajuntament deia “Els pressupostos de 
2014 confirmen el canvi de tendència de la situació econòmica municipal”. Des de la 
CUP ens preguntem quin és aquest canvi de tendència? 
 
En la citada nota es comenta que els pressupostos “confirmen el gradual procés de 
transformació i simplificació de l’estructura societària municipal. El pes de les 
empreses en el conjunt dels pressupostos és del 64,16% i baixa 2,23 punts 
percentuals respecte el pressupost de 2013”. 
 
Si bé és cert que el pes dels pressupostos de l’Ajuntament passa del 30,24% el 2013, 
al 30,86% al 2014, si tenim en compte les transferències de capital de l’Ajuntament a 
les empreses municipals, veiem com l’evolució de la correlació es capgira, i en els 
pressupostos de 2014 el pes de les empreses del total del pressupost consolidat, no 
sols baixa, sinó que augmenta un 4,52%. 
 
Per tant, no és que el pes de les empreses baixi un 2,23%, sinó al contrari, augmenta 
un 4,52%. Els diners públics continuen estan gestionats, com des de fa molts i molts 
anys, en un 70% fora de l’Ajuntament. Quin canvi de tendència econòmica representa 
això? I, a nivell de gestió? Si bé és cert, que ara hi ha un major control per part de 
secretaria i d’intervenció, no és també cert, que l’opacitat i la manca de transparència 
continua sent una característica dominant en la gestió del conjunt dels diners públics? 
Un exemple concret, des de la CUP, hem hagut de registrar una instància, per poder 
tenir accés als pressupostos de les fundacions, els quals òbviament també es 
ratifiquen avui. I, com sempre que registrem una instància, no sabem si aquesta serà 
resposta (n’acumulem més de 60 sense contestar des de 2011), o si se’ns respon, 
quan serà. Els regidors i les regidores d’aquest saló votaran a favor d’aquests 
pressupostos sense tenir accés a la totalitat d’aquests? N’estan segures? Recorden 
que des de la CUP hem demanat reiteradament auditories de gestió de les fundacions, 
i reiteradament s’ha rebutjat als consells d’administració? Si els consells 
d’administració fossin públics mantindrien el mateix criteri a l’hora de votar? 
 
Passem ara, al comunicat de 13 de desembre de 2013, titulat “L’atenció social i la 
promoció econòmica superen el 63% dels pressupostos de 2014”. Com poden vostès 
emetre públicament aquest titular, quan més avall d’aquest llegim que el pressupost de 
despesa social ha passat de ser de 184.232.222,53 € (57,55%) el 2012 a ser de 
176.910.885,34€ (56,07%) el 2014???? 
 
Com poden destacar que –llegeixo literalment- que “l’impuls a l’activitat econòmica i la 
generació d’ocupació” creix, quan si bé és cert que el departament de promoció 
econòmica augmenta en 5 milions d’euros el seu pressupost, el motiu d’aquest 
creixement és que 5.287.293 € van destinats a les empreses municipals per pagar 
crèdits als bancs, mentre que les empreses que s’han pogut beneficiar de la promoció 
pública de l’economia, com ara el cas del viver d’empreses, marxen perquè el servei 
públic està per sobre dels preus de mercat???? 
 



A qui volen enganyar amb aquests titulars, no sols buits de contingut, sinó que 
tergiversen la realitat? Com poden dir que hi ha un canvi de tendència en aquests 
pressupostos, quan totes sabem que aquests pressupostos venen predeterminats per 
les operacions especulatives del govern d’”esquerres” anterior i el gran deute que ha 
generat, així com per les instruccions i “decretazos” imposats des de Madrid. 
 
Òbviament, aquests pressupostos no representen un gir, però el més preocupant de 
tot, és que l’any que ve, l’Ajuntament i les seves empreses, passaran de pagar 
aproximadament 107.634,41 € al dia (durant l’any 2014) a pagar-ne 202.636,53 al dia 
(durant l’any 2015). Com poden dir vostès que s’ha iniciat “un canvi de tendència” 
quan l’any que ve caldrà pagar quasi el doble d’amortització de crèdit i d’interessos 
bancaris?????? 
 
Un cop plantejades aquestes qüestions, i tenint en compte que el 70% del pressupost 
municipal no el gestiona l’Ajuntament, cal entrar a analitzar els pressupostos de les 
empreses municipals, que són les que realment gestionen la major partida 
pressupostària pública a la ciutat. 
 
I, ho volem fer, començant per l’empresa d’Aigües de Reus. Una empresa, que pel bé 
de la ciutat no s’ha intentat privatitzar, i que com ha posat sobre la taula un informe 
d’intervenció i secretaria, la gestió d’aquesta no passava precisament per l’”eficiència” i 
l’”eficàcia” que tant els hi agrada repetir constantment als defensors de les societats 
municipals i fanàtics de la ideologia de la Nova Gestió Pública. Malauradament, els 
resultats d’aquestes polítiques promogudes pel govern d’”esquerres” de la nostra ciutat 
amb el beneplàcit i suport de les dretes que avui ens governen parlen per si sols. 
 
L’informe presentat al Consell d’Administració, sota l’epígraf Pla d’Ajust 2014-2015 i 
que té per objectiu multiplicar per 3,5 els resultats positius de l’empresa, contemplava 
diferents mesures de racionalització de la despesa, com ara reduir el parc de vehicles, 
reduir les externalitzacions, mantenir la plantilla de personal, revisar els sous del 
directius... un seguit de propostes que des de la CUP veiem com un veritable “canvi de 
tendència” de la gestió empresarial.  
 
Però, sorpresa! Arriba la reunió del Consell d’Administració, i l’acord pres implica no 
tocar ni una coma dels sous dels directius (sobredimensionats clarament pel volum 
que té l’empresa) i reduir 11,3 llocs de feina que realitzaven diferents empreses i el 
Taller Baix Camp, i que ara haurà d’assumir una plantilla de treballadores que es 
redueix en 4 persones i sense percebre una major retribució pel sobreesforç que 
hauran de realitzar. 
 
Molts direu: “bé! I que haguéssiu fet vosaltres?”. Doncs, malauradament no tenim la 
solució. No, perquè no sigui possible. Sinó, perquè més de dos anys i mig després 
encara no sabem per exemple, quan cobren els càrrecs directius de l’empresa, ni 
sabem perquè una empresa que té una trentena de treballadores, té un nombre tant 
elevat de directius. Algun dia ens ho pensen dir? O, és que potser hi ha càrrecs 
directius d’aquesta empresa que són “sagrats” (o millor dit “sagrades”) i no es poden 
tocar per una qüestió de castes? El que sí que sabem -per exemple-, hi hem proposat, 
és eliminar la retribució als consellers i conselleres del Consell d’Administració, el que 
suposaria un estalvi net de 18.900€, que no és una gran quantitat, però és una 
despesa totalment innecessària per l’aportació actual que poden fer aquestes 
conselleres a la gestió de l’empresa. Òbviament, ja no plantegem que els consells 
d’administració pugin servir realment pel que haurien de ser, o ho són en d’altres 
empreses. Això, ja hem constatat durant aquests anys que és impossible!  
 



Similar disgust, fruit de la política de contractació de càrrecs directius de l’anterior 
govern municipal d’”esquerres” ens enduem amb INNOVA. Si bé, cinc persones que 
cobraven d’INNOVA, però no hi treballaven, com són els i les assessores dels grups 
municipals (i que com diu l’informe d’intervenció estaven contractats d’una forma que 
“es pot considerar irregular”), signifiquen un estalvi menor, que el que pot representar 
la indemnització d’una sola persona que ocupa un càrrec d’alta direcció a l’empresa. 
Això és una política de contractació i retribució d’”esquerres”?????? Des de la CUP ho 
portem denunciant (i així també ho vam fer arribar a fiscalia fa dos anys i mig) que els 
contractes dels assessors i assessores eren “presumptament” irregulars i que els sous 
estratosfèrics dels alts càrrecs directius d’INNOVA, més que inmorals i ser políticament 
d’anti-esquerres, potser també ho podrien ser.  
 
I, ja que parlem dels nous 5 càrrecs eventuals de l’Ajuntament, quan vostès estaven a 
l’oposició, dia sí i dia també (i amb tota la raó) criticaven el gran nombre de càrrecs 
eventuals que hi havia a l’Ajuntament. Doncs, bé, sense tenir en compte aquests 5 
càrrecs eventuals nous (i que estan on els hi toca estar), vostès tenen exactament el 
mateix nombre de càrrecs eventuals (o càrrecs de confiança) que el govern anterior. 
15!  
 
Per trencar amb la visió negativa, sí que voldríem felicitar al govern i a INNOVA de la 
decisió d’internalitzar diferents serveis. És el cas, per exemple de REDESSA o de 
GINSA, que assumeixen serveis que fins ara els prestaven empreses externes, per tal 
de reduir la despesa econòmica i gaudí d’un millor servei. Vaja, el que vostès diuen 
una millor “eficàcia” i “eficiència”. En aquestes polítiques, la CUP sempre hi donarà 
suport. Excepte, com quan es produeixi en el cas citat d’Aigües de Reus, que vulgui dir 
que es destrueixen llocs de treball i que el personal de les nostres empreses o 
institucions han d’assumir un volum més gran de feina sense una retribució que 
s’adeqüi a aquesta nova realitat. 
 
De fet, i al nostre entendre per a fer justícia, voldríem recordar que la CUP portem des 
de l’inici de la legislatura proposant i reclamant polítiques d’aquest tipus. Ho hem fet 
reiterades vegades. Per això, només recordarem la moció presentada i rebutjada al 
Ple de 9 de març de 2012, en que reclamaven un estudi de viabilitat de les empreses 
per part d’intervenció i secretaria (com s’està fent des de mitjans de 2013) per tal 
d’analitzar possibles formes de gestió i d’internalització de serveis. Per ser justos, 
també hem de reconèixer que aquestes mesures de veritable “racionalització 
econòmica” (no les retallades que vostès realitzen a Reus, Barcelona i Madrid!) les 
proposàvem i proposem per l’experiència dels municipis on la CUP ha governat i/o 
governa. 
 
Canviant de registre, voldríem entrar a analitzar els pressupostos del Grup Salut. 
Òbviament, i com ja hem dit, la part de les empreses a les que hem pogut accedir, ja 
que als pressupostos de les fundacions, encara no hi hem pogut accedir. 
Més enllà de totes aquelles denúncies que hem fet, fem i farem sobre les ja no dobles, 
sinó TRIPLES llistes d’espera, o la manipulació de les mateixes... hem de destacar la 
forta retallada en els pressupostos de totes aquestes empreses. En un moment de crisi 
actual, serveis bàsics com la sanitat no poden reduir-se tant dràsticament. I, menys, un 
cop més, retallant 1,5 milions d’euros en els sous dels i les professionals que han de 
vetllar per la nostra salut. Un cop més, volem denunciar el xantatge contra els 
treballadors i treballadores. I, recalcar, que tot i que la CUP estiguem presents al 
Consell d’Administració, mai, serem còmplices d’aquest atac a la qualitat assistencial 
ni a la creació d’una sanitat per a rics i una per a pobres. 
 
Acabant amb el capítol d’empreses, caldria fer referència al lloat creixement de la 
inversió. El govern es vanagloria dient que aquest capítol augmenta quasi 2 milions i 



mig més que l’any passat. Però, el 44,6% d’aquesta inversió, es destinarà a 
l’adequació de l’aparcament de Metrovacesa. Això, no és una inversió municipal, això 
és cedir al xantatge d’una empresa controlada per bancs i destinar la meitat del que 
rebrem d’aquesta per a una infraestructura totalment innecessàries per a la nostra 
ciutat. 
 
Per acabar, recordar de nou. Dos anys i mig després, continuem sense tindre accés a 
la informació de les empreses. Estem en uns consells d’administració, on la totalitat 
dels seus consellers i conselleres, LA TOTALITAT, desconeix informació tant important 
per prendre decisions sobre una empresa, com el nombre de treballadors i 
treballadores d’aquesta. Fins quan continuarem així???? 
 
Entrant en els pressupostos de l’Ajuntament, i destinarem més o menys, el mateix 
espai que l’Ajuntament hi destina econòmicament. Tampoc hi veiem cap “canvi de 
tendència”, sinó un continuisme que mostra la manca de projecte d’aquest Ajuntament. 
Una manca de projecte que ja es veu quan dos anys i mig després d’iniciar la 
legislatura, encara no s’ha aprovat ni sembla que s’hagi d’aprovar, un Pla d’Acció 
Municipal que planifiqui l’acció del Consistori. 
 
Observem, preocupades, com la nova divisió de l’Ajuntament per departaments és tant 
insostenible, que fins i tot hi ha una regidoria que té menys pressupost que el cobra la 
regidora corresponent. Es mantenen, encara, les retallades pressupostàries que 
s’iniciaren en els pressupostos de 2012. No hi entrarem, perquè són conegudes per a 
totes. Però, el que sí que ens preocupa, és que més enllà dels números, no veiem que 
en moltes regidories, les polítiques que es desenvolupen corresponguin a aquests 
números. Continuem qüestionant-nos, encara a dia d’avui, de l’existència de 
determinades regidories i de la tasca que aquestes desenvolupen. Com tampoc 
entenem, com pot ser que l’aportació als grups municipals augmenti, mentre es 
continuen disminuint partides, que en la conjuntura social i econòmica actual, són 
imprescindibles. 
 
No podríem oblidar un cop més, tampoc, el procés de redacció d’aquests 
pressupostos. Des de la CUP hem dit mil cops, i enllançant-ho amb el comentat en el 
paràgraf anterior, que cal augmentar i implantar polítiques participatives, que facilitin la 
informació pública i la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. 
Els pressupostos que avui s’aproven, quantes persones en tindran coneixement, més 
enllà de les que demà ho puguin llegir al diari. Els pressupostos són un dels 
documents més importants de l’Ajuntament i, és en aquests, on hem de començar a 
canviar les formes i les pràctiques, per involucrar a la ciutadania en la seva redacció i 
coneixement. Això també és opacitat! 
 
Per acabar, doncs, la CUP NO podem votar a favor d’aquests pressupostos. Seria 
incoherent amb la nostra forma d’entendre la política i la ciutat, i sobretot, seria 
incoherent en tant en quant, aquests pressupostos validen pressupostos d’institucions 
públiques, on com a representants públics de la ciutat (ja no diem com a ciutadanes) 
no hi hem pogut tenir accés.  
 
I, no hi podem votar a favor, perquè com hem intentat demostrar, aquests 
pressupostos no representen cap canvi de tendència, sinó un aprofundiment en la 
tendència de la deutocràcia i en intentar solventar els estralls que les polítiques de 
l’anterior govern han provocat a les finances municipals. 
 
Com ja hem dit en d’altres ocasions, davant d’aquesta situació, és quan s’ha d’optar a 
polítiques valentes que trenquin amb el model implantat en les darreres dècades. Cal 
un canvi radical en les maneres de fer i d’entendre la política. I, davant d’aquesta 



necessitat, des de la CUP intentarem continuar plantejant alguns instruments i algunes 
propostes que apuntin cap a aquesta direcció. 
 
Fins que no veiem des del govern municipal un canvi de rumb en aquesta direcció, no 
ens hi podem sumar. Només tenim marge, per continuar denunciant la manca de 
projecte polític del govern i el continuïsme en les maneres de fer. 
 
I, per acabar, un petit detall que al nostre entendre, simbolitza la forma en que es 
desenvolupa la política en aquest Ajuntament: EXEMPLE MÒBIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


