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ARGUMENTARI DE JUNTS PER BANYERES PER AL PLE EXTRAORDINARI 
DE DATA 4 DE MARÇ DE 2021 

 
 

1. Expedient 1160/2020. Aprovació inicial del Pressupost General de l'exercici 2021 
 
Hi ha moltes reflexions a fer un cop analitzat aquest pressupost, i la seva confecció.  
 
Direm que en un primer moment ens van sorprendre, gratament, quan ens van oferir de 
participar en l’elaboració del mateix i ens van convidar a una primera reunió al mes de 
desembre. Ens van presentar una mica el seu esborrany, i les previsions que tenien, i 
es van mostrar interessats en saber les nostres aportacions.  
 
En aquest sentit nosaltres vàrem fer un treball de recollida de propostes, esperant poder 
presentar-les i exposar-les en la propera reunió, però malauradament no hi va haver cap 
mes reunió. 
 
En vistes d’això vam recollir en un document algunes de les propostes que teníem i les 
vam entrar via instancia pel registre de l’Ajuntament. Sense obtenir cap resposta 
tampoc.  
 
La següent noticia que hem tingut sobre aquest tema ha estat la convocatòria d’aquest 
Ple per aprovar el pressupost. Per tant, la voluntat de permetre la nostra participació, ha 
quedat en ben poca cosa... a no ser que s’hagin recollit les nostres aportacions.  
 
Nosaltres vam proposar cinc temes:  
 
1. Construcció canonada aigua dipòsit nou fins a Boscos.  
2. Revisar i executar la senyalització viaria horitzontal.  
3. Ajuts COVID.  
4. Punts de recàrrega de vehicles elèctrics.  
5. Bonificar ICIO i IBI per instal·lació de plaques fotovoltaiques.  
 
I d’aquestes cinc propostes, posant-hi molta imaginació, potser en veiem una que podria 
estar mig reflectida en el pressupost i que es el punt 2 senyalització viaria horitzontal. 
Trobem, en aquest sentit una partida de 2.000 euros amb el concepte senyalització i 
mobiliari urbà. Totalment insuficient, per no dir ridícula. Amb la compra i instal·lació de 
dos bancs i dues papereres ja se l’hauran gastat. Però si mirem com estava aquesta 
partida en el pressupost del 2020... ens trobem la sorpresa de que no l’han apujat o 
creat sinó que l’han disminuït perquè l’any passat es van preveure 4000 euros. 
Conclusió: No només no han recollit cap de les nostres propostes sinó que han fet el 
contrari del que els proposàvem. 
 
Per tant, tot i que voldríem valorar positivament que vostès comencin a plantejar-se 
l’elaboració de pressupostos amb la participació de tots els grups, si per participació 
entenen una reunió per demanar propostes i de les propostes que s’aporten no fer-ne 
cap cas, o fins i tot fer el contrari del que s’ha proposat... potser el proper cop no cal que 
ens facin perdre el temps.  
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En resum, vostès volen poder explicar que ens han deixat participar, però la realitat es 
que simplement ens han informat, i nosaltres hem estat simples espectadors de les 
seves decisions. Res mes. Per buscar-hi un símil mes entenedor podríem dir que vostès 
ens han convidat a dinar, ens hem assegut tots a la taula, cadascú tenia el seu plat, 
però nomes s’omplien els seus plats, els de l’equip de govern, els de la oposició es 
queden buits. S’ha acabat el dinar ens acomiadem fins l’any vinent, i nomes han menjat 
vostès, la resta ens quedem mirant entre nosaltres amb cara de ruc i preguntant-nos 
que hem vingut a fer.. Vostè creu que queden ganes de seguir mantenint reunions de 
treball amb aquest equip de govern ??? 
 
Entrant a valorar un altre aspecte curiós del que és aquest pressupost. Les dues 
inversions mes importants. Per una banda 151.000 euros per la nova biblioteca 
municipal i per una altra 110.000 euros per arreglar la façana de l’Ajuntament. En total 
261.000 euros per dos projectes dels quals volem remarcar aquest aspecte curiós que 
dèiem: la seva ubicació. Els dos son a la Plaça de l’Ajuntament. A cap altre lloc. Com si 
els diners de tots els veïns nomes s’haguessin de destinar a un sol lloc.  
 
Es trist però allò que tant reclamem a nivell estatal, que tot se’n va cap a Madrid, i aquí 
a Catalunya que tot acaba centralitzat a Barcelona, ara veiem que vostès ho tenen ben 
interioritzat i fan el mateix, tota la inversió es no nomes al nucli, sinó a la mateixa plaça. 
Permeti’m un comentari, i sense cap ànim d’ofendre, però sembla que vostè vol veure 
la seva “obra de govern” al costat de casa seva cada dia quan es llevi. Tot a la Plaça de 
l’Ajuntament. 
 

• No es podria plantejar un centre cívic a Casa Roja com tenen altres nuclis...? 
• No es podria plantejar la canonada d’aigua del dipòsit cap a Boscos per estalviar 

electricitat...? 
• No es podria plantejar la continuïtat del projecte de la riera per tenir un espai 

verd que cohesionés tots els nuclis...? 
• No es podria apostar mes fort pel jaciment de Les Masies...? 
• No es podria fer una plaça a Saifores com porten anys demanant els veïns...? 

 
Centrant-nos en aquestes inversions. No discutirem la necessitat que te Banyeres 
d’ampliar la biblioteca, o de la manera que vostès proposen. Nosaltres segurament, ho 
haguéssim fet d’una altra manera, però això tant se val ara, perquè ja esta decidit i 
nosaltres, com sempre, no hi hem pogut ni dir la nostra. Però si que els hem de dir que 
el que pensen fer a la façana de l’Ajuntament, ho trobem simplement una aberració. Al 
menys tal com ens ho han venut. Potser es que encara no ens han ensenyat exactament 
el que volen fer i per tant parlem per la informació de què disposem, i que no es altra 
que la que ens han donat.  
 
La primera noticia que tenim sobre aquesta actuació va ser en la única reunió 
mantinguda per parlar d’aquest pressupost, i en aquell moment ens van informar que 
volien “posar leds de colors a la façana de l’ajuntament”. Ja en aquell moment ens va 
semblar una mica absurd i els ho vam comentar. I la segona noticia ha estat aquesta 
setmana a la junta de portaveus en la que ens van dir que aquesta actuació pretenia 
millorar l’aïllament tèrmic de l’Ajuntament. Poca cosa a veure amb el manifestat 
inicialment. I com que no hem pogut veure cap projecte ni cap esborrany del que 
pretenen fer ens quedem amb aquesta informació.  
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Si analitzem la possible justificació de gastar-se 110.000 euros per millorar la eficiència 
tèrmica de l’Ajuntament, la veritat es que grinyola per tot arreu. Si hem d’entendre que 
això es fa per reduir la despesa energètica per a la climatització de l’edifici, i atenent a 
que no n’hem vist cap estudi econòmic d’aquest possible estalvi, el podem fer ara i aquí, 
ni que sigui a grans trets.  
 
Mirin, la única font energètica utilitzada per a la climatització de l’Ajuntament és l’energia 
elèctrica. Per la qual cosa nomes cal analitzar les factures d’aquest subministrament. 
Pel que hem pogut veure en les factures de subministrament elèctric de l’edifici de 
l’Ajuntament, aquestes oscil·len entre els 250 i 500 euros cada mes. Posem que de 
mitjana siguin 400 euros mensuals d’electricitat, d’acord?. I d’aquests, el 50% siguin la 
despesa que correspon a climatització, que possiblement sigui menys, però agafem com 
a referencia per fer el càlcul 200 euros mensuals destinats a climatització. I agafem 
també com a supòsit raonable que l’actuació de climatització que volen fer acabi reduint 
en un 50% aquest consum energètic. Per tant l’estalvi real seran 100 euros mensuals 
de mitjana. I el que ens resta fer en aquest estudi econòmic es dividir els 110.000 euros 
de cost d’inversió per 100 euros d’estalvi mensual. I això ens dona que aquesta inversió 
s’amortitzaria en un total de 1.100 mesos. O sigui que estarem mes de 90 anys per 
recuperar aquesta inversió. La veritat es que no se quin comentari podem mes fer o com 
qualificar-ho... perquè els números parlen per si mateixos... que cadascú tregui les 
seves pròpies conclusions.  
 
Si pel contrari entenem que la seva intenció real es “posar leds a la façana de 
l’Ajuntament” costi el que costi i per això estan disposats a gastar-se 110.000 euros... 
com deia aquell: “no hase falta disir nada mas....” Ja ens deixen clar quines son les 
seves prioritats, fer actuacions de cara a la galeria. Vostès no es preocupen del que és 
mes necessari pel poble... pel be comú, o per l’interès general... vostès nomes vetllen 
de que les actuacions que facin siguin ben vistoses, res mes... i a veure si amb això 
poden repetir 4 anys mes... 
 
Ja nomes per això és suficient justificació per votar en contra d’aquest pressupost, però 
els en podrem donar mes arguments.   
 
Un altre aspecte que consideràvem interessant era seguir donant suport als sectors mes 
afectats per la suspensió de les seves activitats pel COVID-19 i així ho vam recollir en 
les nostres propostes. Podríem estar parlant de bars, restaurants i altres establiments 
oberts al públic i que s’han hagut de tancar total o parcialment. Segur que haurien agraït 
uns ajuts directes ni que fossin pocs, però lluny de plantejar noves convocatòries d’ajuts 
ens trobem que desapareix la partida corresponent. L’any passat 80.000 euros, i aquest 
any 0. I això contrasta bastant amb el que diu la memòria quan parla d’un increment de 
la despesa social...  
 
També veiem una partida de 20.000 euros pel servei bon dia. Veiem be la implantació 
o continuïtat d’aquest servei. Però no veiem clar que aquest sigui el cost que ha de 
suposar per l’ajuntament. Possiblement es podria prestar amb menys cost. Ens consta 
que altres ajuntaments ho fan a un cost molt mes reduït. Per aquest import anual ens 
podríem permetre tenir una persona a jornada completa durant tot l’any i no creiem que 
sigui el cas. 
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I una pregunta important que ens hem de fer. Ens el podem creure aquest pressupost? 
Se’l creuen vostès mateixos? Realment creuen que acabaran fent tot el que aquí es 
diu...? (que tampoc es massa...) 
 
Encara que no ho pugui semblar aquesta pregunta es del tot pertinent. Perquè el cert 
es que es posa poca inversió però al final ni s’acaba executant.  
 
En el pressupost de l’exercici 2020 es va preveure gastar en inversió 293.789,75 €, dels 
quals només va executar 160.823,13 € que representa el 54,74€. Podríem aportar dades 
d’altres anys però no cal, perquè els números no son pas millors. 
 
Un exemple: L’any passat quan vam aprovar el pressupost ja li vam dir que la partida 
de 20.000€ per la col·locació de les càmeres no la realitzaria. Així ha estat i aquest any 
tornem a trobar la mateixa partida però amb menys import, en comptes de 20.000 euros 
ara nomes n’hi ha 14.000. Aquest any s’executarà?, són més barates les càmeres? 
Posarà menys càmeres? 
 
Un altre exemple: la construcció de la biblioteca. Portem arrossegant aquesta actuació 
des de l’any 2017, per la qual es va sol·licitar subvenció a la Diputació de Tarragona 
dintre del PAM, durant aquests 4 anys encara no han sigut capaços ni tan sols de 
redactar el projecte. Hem de dir com en el Barça? Aquest any si...?? 
 
En fi, crec que ja ens hem allargat prou, i hem argumentat suficientment la motivació del 
nostre vot, que evidentment serà en contra. I tot i que no s’ho cregui nosaltres lamentem 
profundament haver de votar en contra dels pressupostos municipals, sincerament, 
preferiríem votar a favor i no tenir res per poder-los retreure però ara mateix no és així. 
 


