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La no aprovació del pressupost municipal deixa en l'aire les
subvencions a entitats i retarda les obres previstes per a
2019
La no aprovació del pressupost municipal deixa en l'aire les subvencions a entitats i retarda les obres
previstes per a 2019
L'edil d'Hisenda adverteix que la decisió de l'oposició de retirar els comptes demora també els
projectes sol·licitats pels veïns a través del Pressupost Participatiu

La regidora d'Hisenda, Lourdes Caselles, ha explicat hui que la no aprovació del pressupost municipal
de 2019 deixa en l'aire “les subvencions nominatives a entitats socials, educatives i esportives”
recollides en el document, al mateix temps que “demora” les obres previstes per a enguany. Caselles
ha traslladat esta informació després que ahir els grups de l'oposició i els regidors no adscrits de la
corporació forçaren amb el seu vot retirar de l'ordre del dia del ple la proposta de pressupost
presentada per l'equip de govern, “impedint ﬁns i tot la seua votació”.
L'edil ha especiﬁcat que les subvencions nominatives del pressupost ascendeixen a 1,3 milions
d'euros, i entre elles es troben les previstes per a Creu Roja (280.000 euros, 40.000 més que en
2018), Doble Amor (170.000 euros), Agrupació de APAs, UNED, crèdits de cooperació dels col·legis o
el Club Handbol Benidorm.
Caselles ha assenyalat que entre les actuacions que queden en l'aire estan les “aprovades pels veïns
en Assemblea” i traslladades “pel Consell Veïnal per a la seua inclusió en el quart Pressupost
Participatiu”, entre les quals es troba “la renovació de la passarel·la del Passeig de Ponent, que no

podrà fer-se per a este estiu”. Caselles ha recordat que la proposta del govern, que no va prosperar
ahir, reservava “més de 532.000 euros” per al Pressupost Participatiu, superant el 5% del pressupost
d'inversions que estableix el Reglament.
La responsable d'Hisenda ha detallat que altres projectes afectats són “l'execució de la rotonda
d'accés al polígon industrial i el conegut com a ‘Viària Discoteques’, els plans de Voreres i Asfaltat
amb els quals es preveu actuar en nombrosos punts de la ciutat, el reforç de la seguretat viària en
diferents vies públiques, o actuacions incloses en la EDUSI”. Uns projectes, ha explicat, que “en el
millor dels casos es demoraran com a mínim dos o tres mesos, ja que no podran licitar-se ni
adjudicar-se ﬁns que la nova corporació aprove el pressupost, posant així en risc el que puguen
executar-se abans que acabe l'any”.
Caselles ha criticat que, a excepció del grup Compromís-Els Verds, la resta de l'oposició va vetar ahir
els comptes per a 2019 “sense haver-se mirat i estudiat el pressupost”; i ha aﬁrmat que “amb la seua
decisió estan perjudicant a tot el poble de Benidorm”.
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