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BENVOLGUTS RIBA-ROJANES I RIBA-ROJANS,
El passat 16 de desembre va tenir lloc l’últim ple ordinari de l’any, el ple
de l’any que pot considerar-se més important, pel fet que va tenir lloc
l’aprovació dels pressupostos per a l’any 2015.
A les acaballes de la legislatura podem afirmar que aquesta ha estat la
primera legislatura on s’han aprovat els pressupostos abans d’iniciar-se
l’any de la seva execució, a diferència d’èpoques passades on s’aprovaven
un cop vençut l’any d’aplicació. L’actual equip de govern creu que el
pressupost no és només una obligació legal, sinó una eina de gestió
eficaç i responsable del diner públic.

Aquesta hipoteca del passat, conjuntament amb l’obligació del
Govern Central que ha sotmès a tots els Ajuntaments que sanegin els
seus comptes amb la Ley de Racionalitzación y Sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL) en un termini rècord, ens ha obligat a
prendre mesures de contenció de la despesa, i ens ha impedit demanar
préstecs que haurien complementat subvencions que haguessin permès
endreçar i fer obres tan necessàries al nucli antic o altres carrers del
poble.
Continuar en l’actual línia de gestió responsable, eficient i eficaç de les
nostres arques municipals permetrà deixar una Casa de la Vila amb una
economia sanejada i saludable que permetrà a la propera generació
afrontar el futur amb il·lusió i recuperar de nou la inversió en places,
carrers, serveis municipals i promoció econòmica.
Aprofito l’avinentesa per desitjar-vos que gaudiu dels actes que ha
preparat l’Associació de Dones de Riba-roja d’Ebre, amb motiu de
la Festa de Santa Agda 2015. Alhora que agraeixo a aquesta entitat el
compromís assolit durant tot l’any amb la seva vila, i en especial amb les
dones del poble.
Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre.

A FAVOR DELS CINC REGIDORS DE CIU I L’ABSTENCIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC.

EL PRESSUPOST DE 2015 MANTÉ LA
CONTENCIÓ I PREVEU SUPERÀVIT
LA PARTIDA ASSIGNADA A RETORNAR ELS PRÉSTECS BANCARIS ÉS 3,6 VEGADES
SUPERIOR A LA QUE ES POT DESTINAR A REALITZAR NOVES INVERSIONS
1.881.860,34 euros. Aquests són els
diners amb què compta Riba-roja
d’Ebre per fer front a les despeses
municipals previstes per aquest any.
Això són gairebé 30.000 euros menys
que l’any passat per la contenció que
exigeix la situació econòmica i el Pla
d’Ajust per sanejar la comptabilitat.
Tres quartes part del pressupost,
el mateix que el 2014, són per pagar
les nòmines dels 19 treballadors
municipals i per mantenir els serveis
i equipaments públics. A més, 256.894
euros són per als bancs: 192.394
per amortitzar préstec i 64.500 en
interessos i comissions. És a dir: 3,6
vegades més del que es pot destinar a
inversions: 70.000 euros, condicionats
a aconseguir subvencions, per arranjar
les teulades del cementiri i la Garita, i
acabar la Societat, principalment.
Igualment, es preveu un superàvit de
94.488,62 euros, complint sobradament
de la llei d’estabilitat pressupostària.

CONTINUEN A LA BAIXA ELS
INGRESSOS MUNICIPALS
Aquest any es preveu ingressar
1.976.348,96 euros, confirmant així la
tendència dels darrers anys: baixen els
ingressos municipals per les mesures
d’estabilitat pressupostària imposades
des de l’Estat i, sobretot, per la
impossibilitat de continuar demanant
crèdits per finançar despesa corrent
i inversions. També es reben menys
diners d’altres administracions, en
part per la baixada de la població
(actualment 1.195 habitants).
Per compensar, s’està aplicant
un Pla d’Ajust que preveu posar
al dia la comptabilitat l’any 2018.
Mentrestant, els diners es destinen a
retornar préstecs d’inversions d’anys
anteriors, enlloc de ser per a nous

Edita:

Transferències a altres
administracions i subvencions a entitats
121.802 €
Diners per a entitats bancàries *4
256.894 €
Fons de contingència *3
8.800 €

TOTAL DESPESA
1.881.860,34€
6,8%

13,64%
34,3%

0,46%
3,72%

Inversions *2
70.000 €

Despesa en
personal municipal
645.414,34 €

41,4%

Despesa corrent *1
778.950 €

1 Despesa corrent: manteniment edificis i serveis municipals, via i enllumenat públics, compres
a proveïdors. 2 Previsió, depèn de la consecució de subvencions d’altres administracions.
3 Obligat per llei. 4 Inclou amortització de capital, interessos bancaris i comissions.

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL. INGRESSOS I DESPESES.
3.200.000,00€

serveis i equipaments. Paral·lelament,
s’aproven pressupostos amb superàvit
per assolir un romanent de tresoreria
positiu el 2018.

2.400.000,00€
1.600.000,00€
800.000,00€

INVERSIONS HIPOTECADES
La partida que més ha acusat la baixada
d’ingressos ha estat la d’inversions
(veure gràfica pàgina 2). L’any 2010,
abans de les anteriors eleccions
municipals, les inversions es van
disparar fins a 1,4 milions, finançats
amb crèdits que s’han de retornar. És
per això que la partida d’inversions s’ha
reduit
¨ fins als 70.000 euros previstos
aquest any, que es poden reduir
encara més si no s’aconsegueixen
subvencions.

EN QUÈ ES GASTA ELS DINERS L’AJUNTAMENT?
PRESSUPOST 2015
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Si bé durant aquesta legislatura hem pagat i continuarem pagant durant
la següent la bogeria de l’any 2010 i anys anteriors; ha estat la gestió
racional i responsable de l’actual equip de govern la que ha permès fer
front a l’amortització de préstecs de legislatures anteriors, és a dir, a
pagar les obres del passat. I no només a pagar obres del passat, sinó a
mantenir serveis amb uns bons estàndards de qualitat o bé oferir-ne de
nous com la Llar d’Infants.

IMATGE DEL PLE MUNICIPAL. EL PRESSUPOST DE 2015 ES VA APROVAR PER PLE EL PASSAT 16 DE DESEMBRE, AMB ELS VOTS

Ingresos

Aquest últim pressupost de legislatura ve marcat un cop més per la
contenció en la despesa i per la prudència; és un pressupost al servei
dels ciutadans i no al servei d’un any electoral. Si repetíssim el patró de
despesa de l’últim any de l’anterior legislatura (any 2010) hauríem de
demanar 740.000€ al banc i gastar-nos més d’1,4 milions hipotecant de
nou les futures generacions.

2015

2014

2015

Ingressos

2.034.071,55€ 2.897.918,19€ 2.012.061,35€ 2.063.879,43€ 2.266.817,81€ 1.984.780,35€ 1.976.348,96€

Despesses

2.391.319,47€ 3.072.596,95€ 2.056.457,00€ 2.106.954,61€ 2.078.359,59€ 1.911.448,94€ 1.881.860,34€

Les dades dels anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 són extretes de la Liquidació del Pressupost Municipal, i per tant són reals al tancament
de l’exercici. Les dades del 2014 i 2015 corresponen a les previstes en el Pressupost, ja que encara no s’ha aprovat la seva liquidació.

Patrocina:

Més informació:

www.riba-roja.cat
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REDUIR EL DEUTE DE L’AJUNTAMENT, PRINCIPAL
OBJECTIU D’AQUESTA LEGISLATURA

L’Ajuntament deu

Cada veí pagarà

euros als bancs

euros als bancs

(31/12/2014)

aquest any 2015

L’ESTAT DE COMPTES DE L’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA D’EBRE HA OBLIGAT A TIRAR ENDAVANT ELS
DARRERS ANYS UN PLA D’AJUST PER SANEJAR LES ARQUES MUNICIPALS
El juny de 2011, al començar l’actual
legislatura, hi havia un deute municipal
reconegut d’1.323.761,89 euros, a banda
de les factures pendents de pagament.
Feia pocs mesos, el 29 de desembre
de 2010 s’havia formalitzat un crèdit
de 740.000 euros per fer front als 1,4
milions en inversions tirades endavant
aquell any. A més, el 7 d’abril de
2011, amb la legislatura pràcticament
exhaurida, es va demanar un crèdit
al banc de 484.672 euros en concepte
de pòlissa de tresoreria per afrontar
pagaments de despesa corrent,
malgrat no estar sostinguts amb
ingressos, requisit per un crèdit a curt
termini com aquest.

Del 2001 al 2012
es van demanar
crèdits als bancs per un
import

d’1.642.213,80
euros

A aquesta situació, s’hi sumava el
pagament pendent de 421.910 euros a
ADIF per la prolongació del carrer sant
Bartomeu i l’eliminació dels passos a
nivell, una obra executada l’any 2006 a
compte d’una subvenció del pla PENTA
que es va cobrar l’agost de 2008 però

que no es va destinar a ADIF com
estava compromès.

SALDO NEGATIU DE TRESORERIA
Un altre front obert d’aquest mandat
ha estat arrossegar un romanent de
tresoreria negatiu, per l’acumulació de
números vermells al fer la liquidació del
pressupost. Durant anys aquest saldo
negatiu es compensava amb préstecs
bancaris: fins a 1.642.213,80 euros es
van demanar al banc entre els anys
2001 i 2012 per quadrar els comptes
municipals. Tot i així, la situació
econòmica i la Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración
Local (LRSAL), aprovada pel Govern
central el 27 de desembre de 2013,
impedint el sobrendeutament als
ajuntaments, han suposat un abans
i un després en la gestió econòmica
municipal.

AFLORAR DEUTE I CAPGIRAR LA
SITUACIÓ
Un dels objectius de l’actual legislatura,
doncs, ha estat fer aflorar deute i posar
al dia la comptabilitat de l’Ajuntament,
que acumulava un retard de sis mesos.
Un cop fet el control de les entrades i
sortides, el juliol de 2013 s’aprovava un
Pla d’Ajust amb una sèrie de mesures,
entre les quals contenir la despesa en
personal i posar al dia taxes com la
d’ocupació de via pública del mercat
setmanal.

OPINIÓ

A més, s’han signat tres crèdits: un
de 61.938,80 euros el 28 de maig de
2012 per pagar factures pendents,
i un de 200.000 euros i un altre de
190.000 euros per amortitzar el
romanent negatiu que arrossegava
la comptabilitat municipal. D’aquesta
manera, a 31 de desembre de 2014 el
capital pendent d’amortitzar als bancs

Amb el butlletí que l’Ajuntament
us fa arribar a les vostres mans
queda perfectament radiografiat
l’estil de govern de l’actual equip
i de legislatures anteriors. Sentit
de la responsabilitat i bona gestió
enfront estirar més el braç que la
màniga durant 12 anys que ens han
portat al límit del precipici.

Solo se presupuestó el gasto de la
Guardería hasta junio de este año.
¿Piensa cerrarla, y no abrirla en
setiembre?

Aquesta i la pròxima legislatura
pagarem els excessos de 12 anys
de mal govern que feia obres
a càrrec de préstecs bancaris
que pagarem entre tots i que ha
hipotecat l’actual i la propera
generació de riba-rojanes i ribarojans.
12 anys tirant de veta i l’empatx
final: signar un préstec de 740.000€
el desembre de 2010 (a 5 mesos
d’eleccions); i com no n’hi havia
prou, demanar una pòlissa de
préstec de més de 480.000 a l’abril
de 2011 (a un mes de les eleccions
anteriors).
Un empatx final per contrarestar
una mentida, un empatx final
per eixugar les llàgrimes de
qui anunciava el 23 d’agost de
2010, davant del President de la
Diputació, que no es tornaria a
presentar.

Dipòsit Legal: T 761-2014

El mercadillo de los lunes y los
viernes que es costumbre en
Riba-roja, y le da un servicio a
la población, ¿lo quiere cerrar?
Los intereses no son los de sus
habitantes, que lo quieren.
En el Boletín número 4, dijo,
que había cambiado el agua, el
desagüe y el pavimento de la calle
Garites, y solo habían sido veinte
metros, ¿miente por costumbre?
Deja sin alumbrado público una
zona de Riba-roja, y en otras lo
enciende cuando todavía falta hora
y media para anochecer. ¿Es para
compensar?
Todavía no ha conectado la
fibra óptica al Ayuntamiento y el
telecentro. Nos dijo en Plenos
de hace dos años que ya lo había
hecho. ¿Miente por costumbre?
De nuevo expulso del Pleno del
16 de diciembre al portavoz de
la oposición, ¿fue por que no le
permitía seguir mintiendo, como
suele hacer?

Tirada: 550 exemplars
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256.894

ANYS

euros al banc, dels quals

192.394

INVERSIONS

TOTAL PRESSUPOST

%

2001

431.187,93 €

1.231.370,23 €

35,07%

2002

158.351,65 €

1.030.279,84 €

15,17%

són per amortitzar capital

2003

42.334,29 €

907.484,98 €

4,67%

i la resta interessos i
comissions

2004

646.377,99 €

1.735.185,5 €

37,25%

2005

791.009,99 €

1.812.305,22 €

42,65%

2006

297.062,29 €

1.474.771,84 €

20,14%

2007

428.280 €

1.848.809,99 €

23,16%

2008

401.999,84 €

2.104.401,52 €

19,10%

era d’1.239.468,98 euros, a pagar fins
l’any 2025. Això hipoteca cada any una
partida al pressupost per amortitzar
deute i pagar interessos: 256.894 euros
aquest 2015. Això és un 13,65% dels
diners disponibles al pressupost. A
més, la impossibilitat d’accedir a més
crèdit ha deixat sobre la taula projectes
com la rehabilitació del Nucli Antic,
valorada en 695.000 euros, ja que sense
accedir al crèdit no es podia garantir la
subvenció europea de 450.000 euros
aconseguida.

ACTES DE LA FESTA DE
SANTA AGDA. FESTA
D'INTERÈS COMARCAL
¡POR QUÉ!

EVOLUCIÓ DE LES INVERSIONS. 2001-2015

Aquest any es pagaran

AGENDA

DUES LEGISLATURES PAGANT
EXCESSOS DE MAL GOVERN

215

1.239.468,98

2009

653.650,53 €

2.391.319,47 €

27,33%

2010

1.424.760,23 €

3.072.598,95 €

46,36%

2011

95.654,89 €

2.056.457 €

4,65%

2012

96.684,48 €

2.106.954,61 €

4,59%

2013

197.489,04 €

2.078.359,59 €

9,5%

2014

156.618 €

1.911,448,94 €

8,19%

2015

70.000 €

1.881.860,34 €

3,71%

*Les dades dels anys 2001 al 2013 corresponen a la Liquidació del Pressupost, mentre
que el 2014 i 2015 són del Pressupost perquè encara no s’ha realitzat la seva liquidació.

Més informació: descarrega’t l’eBando al teu mòbil o entra
al web municipal per estar ben informa’t!
1 DE FEBRER

13 DE FEBRER

Taller de memòria

Bingo

A les 17 hores, a la segona planta
de la Casa de la Vila, amb xocolata i
redoltets.

A les 17 hores, a la Biblioteca
Municipal, amb Mª Josè Franquet.

2 DE FEBRER

Rua de Carnaval

Festa de l’àvia

A partir de les 17 hores, a la Llar del
Jubilat, joc del 15 i canapès.

Demostració i degustació de plats
casolans

31 DE GENER

Campionat de Pàdel femení
A partir de les 9 hores, al
Poliesportiu.

31 DE GENER
Jocs de la Play

A partir de les 17 hores, al
Telecentre.

31 DE GENER

Exposició de patchword i punt de
creu

A les 19 hores, a la sala petita de la
segona planta de la Casa de la Vila.

31 DE GENER

Ple extraordinari de proclamació
de l’Alcaldessa Paula Arrebola
Cantero i la Regidora Maria Jesús
Arrebola Arrebola, i pregó a
càrrec de Pepa Aguilà Menal.
A les 11 hores, a la Casa de la Vila
Tot seguit, ball a la sala de la
Societat, amb “BLAU”.

A les 18 hores, pels carrers del poble.

20 DE FEBRER
Banc del temps

3 DE FEBRER
CARTELL FET PER MAGDA GARRIGÓS

14 DE FEBRER

A les 17 hores, a la Bilioteca Municipal,
amb Paquita Ratia.

A les 18 hores, a la segona planta de
la Casa de la Vila.

27 DE FEBRER

3 DE FEBRER

“La senyora d’Avinyó” a la Biblioteca
Municipal, amb Josep Cid.

Xerrada a càrrec del Sr. Pere
Tapias

Presentació el llibre “Tapias
Variades, les receptes dels oients”
d’El Suplement de Catalunya Ràdio.

4 DE FEBRER
Jocs de Taula

A les 17 hores, a la segona planta
de la Casa de la Vila, berenar de pa
amb vi i sucre, pa amb oli i sucre i
pa amb xocolata.

5 DE FEBRER

Missa en honor a Santa Agda
A les 12 hores, a l’Església
parroquial.

Club de lectura

1 DE MARÇ

III Cursa BTT Xallenger Terres de
l’Ebre a Riba-roja

A les 8 hores, a la plaça de la Vila, amb
dos recorreguts pel terme.

8 DE MARÇ

Dia Internacional de la Dona
Treballadora.

13 DE MARÇ

Taller de Memòria
A les 17 hores a la Biblioteca
Municipal, amb Mª Josè Franquet.

15 DE MARÇ

5 DE FEBRER

Romiatge a l’ermita de Santa
Madrona

A les 18 hores, a la segona planta
de la Casa de la Vila. Després de
berenar es farà el sorteig de la
“manta”, la Toia i altres sorpreses.

Sortida des de la plaça de l’Església, a
les 9 hores.

29è Berenar de Santa Agda

Imprimeix: Centre Especial de Treball Jeroni Moragas

Missa a l’ermita
A les 11.30 hores.

Contingut: La Lleonera Comunicació

