
NOTA DE PREMSA D’ALTERNATIVA D’ABRERA 

PRESSUPOST MUNICIPAL 2012 

 

Alternativa d’Abrera (Ad’A) ha votat en contra dels Pressupost Municipal presentat per 
l’Equip de Govern tripartit d’Abrera (PSC-CIU-ICV) per aquest 2012. 

En termes generals, entre les raons principals que han motivat aquest vot contrari 
trobem que: 

- És el Pressupost més baix dels presentats els darrers anys. 
- La despesa per habitant és la més baixa de tots els pressupostos presentats per 

Maria Soler. 
- La inversió per habitant és també de les més baixes de tots els pressupostos 

presentats per Maria Soler. 
- La càrrega d’impostos que ha de suportar la ciutadania serà de les més importants 

dels darrers anys i això sense tenir en compte la pujada d’impostos que d’ofici ha 
imposat el Govern de Madrid (d’un 10 %) la qual s’ha d’afegir a la pujada general 
del 2% portada a terme al desembre per l’Equip de Govern local. 

 
 A nivell concret, en matèria de béns i serveis a la ciutadania, trobem que ni la 

regidoria d’Acció Social ni la de Promoció Econòmica, regidories clau en aquests 

moments de crisi, han vist incrementat de forma important les seves partides tal i 
com ha demanat Ad’A repetidament a l’Equip de Govern tripartit (PSC-CIU-ICV). De fet, 
es repeteix la retallada en més de 200.000 euros a la regidoria d’Acció Social, 
retallada que ja es va fer efectiva l’any 2011.  
 
El nou Equip de Govern s’estrena així en uns Pressupostos Municipals demanant més 
però retornant molt menys a la ciutadania; sense aclarir quines seran les inversions 
prioritàries per aquest any i esmorteint la davallada dels ingressos que provenen de 
l’Administració retallant en serveis a les persones en comptes de millorant i 
optimitzant la gestió de l’Ajuntament i del municipi. 
 
El Ple dels Pressupostos va exemplificar alhora el caràcter autoritari i poc dialogant de 
l’Alcaldessa Maria Soler, que va qualificar de trampós, mentider i demagog el discurs 
d’Ad’A i va acusar al regidor Martín d’actuar amb cert tipus de ressentiment vers 
l’Equip de Govern en un intent de desviar l’atenció de cara a no respondre a les 
qüestions que Ad’A li havia formulat.   
 
Alternativa d’Abrera, com sempre, posa a disposició de la ciutadania el discurs íntegre 
del Ple dels Pressupostos en un exercici de transparència i responsabilitat. 
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