L’AUSTERITAT EN ELS COMPTES MUNICIPALS

Davant d’una crisi econòmica tan gran com la que estem patint, cal extremar les accions que
s’estan portant a terme des de l’Ajuntament i prendre mesures adequades per afrontar uns
temps tan difícils com els que ens toca viure.
Cal emprar mesures d’austeritat necessàries per equilibrar els comptes municipals i poder
donar els serveis més prioritaris a la ciutadania. Cal adequar la realitat de les nostres
possibilitats i prioritzar els serveis bàsics i necessaris que volem prestar, i que podem pagar, en
el conjunt del municipi.
Estem arribant a extrems insospitats en què els proveïdors que treballen per a l’Ajuntament
tenen factures pendents de cobrar des de principis d’any i som a un pas de no poder pagar no
només les nòmines del personal directe, sinó tampoc la dels polítics.
La crisi ha retallat els ingressos directes, tant de la construcció com de les activitats
econòmiques; els ingressos de l’Estat i de la Generalitat han disminuït i, a més, la mala gestió
política també ha bloquejat els ingressos d’aquests dos ens perquè no s’han presentat les
liquidacions dels comptes d’anys endarrerits.
En els primers tres mesos de govern municipal no s’ha portat a terme cap mesura d’austeritat
per adequar els ingressos amb les despeses, i poder equilibrar la situació insostenible de la
despesa municipal. Només s’han dedicat a augmentar les despeses dels polítics i dels
assessors del govern municipal. Aquest fet ens està portant a una situació insostenible que fa
perillar el conjunt dels serveis que es presten a la ciutadania. Calen accions urgents per
equilibrar una situació tan greu com l’actual: els proveïdors no poden cobrar, però molt aviat
podria ser que no es poguessin pagar les nòmines al personal i que perillessin els serveis que
s’estan donant. Això passarà si no es prenen mesures que restablir aquest desequilibri tan
perillós que patim i que és conseqüència de la crisi i la mala actuació política del govern
municipal.
Cordialment,
Francesc Torné i Ventura
Portaveu del grup municipal de CpF
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