El Pressupost pel 2017
Des del grup municipal d’Um9-Cup vam plantejar la nostra posició al Ple Municipal a
partir de tres qüestions: l’anàlisi de la execució del pressupost del 2016 i de l’acció
política desenvolupada pel govern del PSC, les nostres propostes i prioritats per al 2017
que enteníem fonamental que el pressupost recollís, i l’anàlisi de la proposta del
Pressupost presentat pel Govern.
En primer lloc, sobre l’execució del Pressupost del 2016 aquest revela una incapacitat
total del govern de desenvolupar el seu projecte polític, ja que no ha estat capaç
d’executar ni la meitat de la despesa prevista. Ni s’han blindat les polítiques socials, ni
s’han desenvolupat alguns dels projectes que el govern presentava com a centrals de la
seva acció política. Això es suma a la deficient gestió, o en ocasions inacció, de tots
aquells projectes inclosos en el Pla de Reactivació que ens situa en la necessitat de
seguir parlant d’equipaments com la Casa de la Vila, el Local, el Teatre Municipal, el
Castell o Sant Pau que lamentablement segueixen tancats.
En segon lloc, del Pressupost pel 2017 que va presentar el govern cal destacar la nefasta
gestió dels RH, que ocupen un 40% del pressupost, i el continu creixement del capítol
d’externalitzacions i subministraments, que també ocupa un 40% del pressupost, i any
rere any segueix creixent sense que el govern presenti cap proposta ni compromís de
treballar per una millora de l’eficiència, l’eficàcia i la qualitat dels serveis que presta el
nostre ajuntament. Tot això emmarcat per unes presses en la negociació, la manca
d’informació i la negativa del govern a debatre conjuntament la incorporació dels
Romanents de Tresoreria, que per al 2017 podrien ser de deu milions d’euros.
Per últim, els eixos que creiem prioritaris en l’acció del govern i que aquest pressupost
no contempla, són: l’habitatge, la dinamització econòmica, la sostenibilitat i eficiència
energètica, el control i seguiment de les concessions i externalitzacions, els
equipaments, el patrimoni municipal i les urbanitzacions.
Des del grup municipal d’Um9-Cup analitzades les tres qüestions fonamentals sobre les
quals s’havia de centrar la discussió dels pressupostos, vam considerar impossible no
només votar favorablement a la proposta de Pressupost, sinó fer qualsevol gest
encaminat a afavorir la seva aprovació. Perquè fer-ho seria ser còmplices i responsables
de les polítiques que ha vingut desenvolupant el govern del PSC, i que creiem que
porten al municipi al bloqueig, a l’estancament i a l’abandonament.
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