EL FORAT NEGRE

En els últims dies, de forma informal, el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de les Franqueses
ha donat a conèixer que el forat als comptes municipals de l’empresa pública Les Franqueses
Entorn Verd, S.A., és d’uns 12 milions d’euros aproximadament, quedant pendent de l’informe
econòmic financer, que farà la Diputació de Barcelona, ja que la tan promesa auditoria de
comptes municipal, que figurava en el programa electoral, finalment no es farà.
Ara, els responsables del govern volen explicar que aquesta situació és cosa dels responsables
anteriors i no va amb ells, però, cada dia que passa queda més palès que les responsabilitats
són dels que van prendre decisions que han afectat l’erari públic i de retruc la ciutadania del
municipi.
No cal que es culpi a d’altres, sinó assumir responsabilitats i posar-hi solucions. Hem arribat a
aquesta situació tan greu a causa d’una moció de censura que va portar al govern un grup de
gent que només es va dedicar als seus interessos i als del seu entorn, que va prendre
decisions que van perjudicar l’Ajuntament, les empreses adjudicatàries i els propietaris.
Ens cal saber on som amb una auditoria com cal. Després, caldrà prendre les mesures adients
per poder tirar endavant, salvant al màxim els serveis bàsics que els veïns de les Franqueses
es mereixen, i treure aquelles despeses innecessàries o que es poden reduir.
El mal ja està fet, les decisions que s’han dut a terme han produït pèrdua de subvencions, no
poder ingressar 5 milions d’euros per la venda de parcel·les, despeses amb les empreses
adjudicatàries i els propietaris del sector on l’anterior govern va bloquejar les obres. Ara cal
prendre decisions per intentar redreçar la situació, però sense perdre de vista la perspectiva
perquè no sigui només fum d’encenalls.
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