
. 
NOTA DE PREMSA 

 
ALTERNATIVA D’ABRERA S’ABSTÉ ALS PRESSUPOSTOS 2011 

 
 

 
Alternativa d’Abrera (Ad’A) no ha donat recolzament als pressupostos per 
aquest 2011 presentats per l’Equip de Govern socialista d’Abrera degut 
principalment a que s’han portat a terme importants retallades en serveis a la 
ciutadania que afecten principalment al departament de Serveis Socials 
que veu retallada les seves partides en gairebé un 40 % respecte a l’any passat 
(uns 230.000 euros). Aquesta retallada – principal argument per abstenir-
nos- esdevé intolerable atesa l’afectació de la crisi sobre les famílies 
d’Abrera i atesos els 3 milions d’euros de què disposa l’Ajuntament en forma 
d’estalvi d’anteriors exercicis de la legislatura i que encara no ha invertit en el 
municipi. Vist aquest estalvi, ens preguntem: per això va servir la pujada del 
28% de l’IBI al 2008?  

 
  Tot i això, considerem positives les importants inversions de poble 

previstes (com ara la nova escola bressol o el camp de futbol) que es podran 
realitzar gràcies a la venda d’un terreny propietat del municipi. Alhora 
considerem important la reducció del deute municipal que enguany assoleix el 
milió d’euros, una amortització que, en gran part, ha vingut imposada pel 
Govern Central.   

 
Tanmateix, sense tenir en compte els ingressos extraordinaris resultants 

de la venda del terreny, els ingressos ordinaris de l’Ajuntament (els que 
provenen dels impostos, de la Generalitat i de l’Estat) han patit una important 
davallada (uns 650.000 euros respecte a l’any passat, tot d’una, efecte de la 
crisi), davallada que ha estat esmorteïda disminuint serveis en comptes de 
millorant i optimitzant la gestió de l’Ajuntament i dels recursos del 
municipi, l’assignatura pendent d’aquest Equip de Govern. 

 
  Alhora, aquests pressupostos no contemplen gairebé cap de les 

propostes que des d’Alternativa d’Abrera hem anat presentant al llarg d’ 
aquesta legislatura.  
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