
Punt 6 del plenari de 24-09-09 
Aprovació Compte General Ajuntament Exercici 2008 
 
Aprovar el Compte General de l’Ajuntament suposa tancar l’exercici 
pressupostari i fer balanç de la gestió que s’ha fet dels diners del 
municipi. Suposa comprovar si s’han aprofitat totes les oportunitats i si 
fins l’últim cèntim ha servit per a impulsar les polítiques de la proposta 
pressupostària de l’any que es tanca. Per al grup municipal Bloc-Verds 
suposa comprovar si les línies pressupostàries que vam pactar, des de 
la nostra postura de ser oposició responsable i constructiva, s’han dut a 
terme o no. 
 
Per a aprovar els pressupostos municipals de 2008, el Bloc va firmar un 
acord amb l’equip de govern PSOE-Cipal, amb tres exigències 
principals: un pla especial de neteja del municipi, un pla de neteja del 
riu Algar i millores en les instal·lacions escolars.  
 
A més, l’acord incloïa la no urbanització dels marges del riu Algar i la 
declaració d’este punt Paratge Natural Municipal; la negativa a la 
variant de la carretera nacional 332, amb l’alliberament de l’autopista 
AP7 al seu pas per Altea i la protecció del patrimoni arquitectònic i 
paisatgístic d’Altea –amb especial menció del nucli històric d’Altea la 
Vella. 
 
La decisió del Bloc va servir per a aprovar uns pressupostos més 
ajustats que els anteriors, per tal de lluitar contra el dèficit municipal i 
en el benentés que les maneres de gestionar el municipi canviarien: el 
Bloc apostava per un canvi basat en les coincidències de programa i en 
el desig d’aconseguir una gestió més transparent i eficient del nostre 
municipi.  
 
El grup municipal del Bloc sempre ha demanat estar ben informat de 
cada decisió, per tal d’assumir-la des de la responsabilitat i la 
coherència. El Bloc ha oferit la seua col·laboració per aconseguir els 
punts que compartíem en el programa, i totes les voltes ha actuat 
pensant en l’interés de tota la població. Per eixe motiu, l’acord del 2008  
impulsava una disminució del gasto, que va anar acompanyada d’una 
baixada de salaris, proposada pel Bloc i assumida per tots els membres 
d’esta corporació. 
 
Semblava que hi havia una nova manera de gestionar l’ajuntament 
alteà, més transparent i participativa, però no. I la qüestió més 
lamentable és el poc interés per corregir els defectes del passat. Una 
mostra: per què no s’han renovat tots els contractes municipals 
caducats, com els de neteja o la il·luminació, i s’ha millorat la prestació? 
O com és que, després de l’acord amb el Bloc, encara continuen 
gastant-se diners procedents de la urbanització del riu? 
 



Ara toca liquidar el 2008. Segons l’informe d’intervenció, tenim alguns 
indicadors econòmics significatius: del balanç de situació, podem dir 
que hi ha 6.685669,90 d’actiu davant d’un passiu de 23.473.848,5 (el 
total manejat és de – de 60M). Açò què suposa: que [deixant de banda 
que no s’ha actualitzat l’Inventari de Béns Municipal, cosa que pot fer 
major el gasto] el Fons de Maniobra és negatiu, que no podrem fer front 
a les obligacions contretes (16.788.148,15), que estem en suspensió de 
pagaments. 
 
El compte econòmicopatrimonial té un resultat positiu de 636.144,86;  
amb una reducció del gasto del 7,40% (23.453.787,28) i un augment 
dels ingressos del 15,4%. 
 
Pel que fa al romanent de tresoreria, és  cert que augmenta (de –13,5M 
a –14,5M), però també és cert que hi ha hagut una disminució en els 
drets pendents de cobrar (de 4M a quasi 3M). Siga com siga, la 
quantitat continua sent excessiva i ens deixa poc marge de maniobra. 
 
D’un pressupost inicial de gastos de 31Md’euros aproximadament es va 
passar a un de 33, se n’han reconegut 24, se n’han pagat 15 i se’n 
deuen 9 (sempre quantitats aproximades) [comparant-lo amb l’any 
anterior, és més real]. (És a dir, que han sobrat o no s’ahan aconseguit 
8,8M) 
 
 A més a més de 4,4M per a inversions (6,3 en la versió definitiva) 
únicament se n’han executat 1,2, una diferència de –3,1 sobre el 
pressupost inicial. Per tant, no és pot dir que 2008 haja sigut un any 
amb suficients iniciatives per a aprofitar i impulsar noves cojuntures 
econòmiques positives (així, el 2009 ens arribaria amb tot per fer: 
salvats només gràcies a les inversions estatals). 
 
Hi ha molts expedients de contractació que tenen objeccions des de 
intervenció, i alguns contractes importants que no s’han renovat (les 
neteges dels Palaus, la Brossa, la il·luminació). En resum, linforme 
manifesta una situació econòmica molt delicada i alguns punts 
importants que no s’han resolt (i ja fa dos anys que s’haurien d’haver-se 
tramitat]. 
 
La cosa més trista és que, tot i les millores en els resultats 
pressupostaris, després de dos anys en què l’interventor municipal diu 
que estem en situació de fallida, de “quiebra tècnica”, el goven 
municipal no haja impulsat el pla de viabilitat econòmica que ens 
marca la llei.  
 
A més a més, les condicions de l’acord per als pressupostos 2008 han 
anat desdibuixant-se a mesura que el temps passava i el pressupost 
acabava de fer-se efectiu. És a dir, que continuem sense avançar, 
mantenit inèrcies més que perilloses per al nostre Ajuntament: 
l’administració municipal no ha sabut protegir i impulsar el nostre teixit 



econòmic. I els grans projectes —de l’estat, més que de la iniciativa 
municipal— dormen el somni dels justos. 
 
 
El Bloc considera que ja és hora de trencar inèrcies i d’executar 
maneres de gestió més transparents i participatives, d’aprofitar tots els 
recursos i les iniciatives per a posar en funcionament una administració 
àgil i efectiva, que mire pel poble d’Altea  Cal resoldre immediatament la 
qüestió del pla de viabilitat econòmica d’este ajuntament. Des del Bloc 
proposem un pacte de tots els membres d’este plenari, per tal que ens 
servisca de guió de la política econòmica municipal per tal de poder 
superar el difícil moment econòmic que patim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


