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Prioritats a l’hisenda municipal

La nostra són els serveis
A Santa Eulàlia de Ronçana la situació econòmica de la hisenda municipal permet
mantenir tots els serveis existents i seguir millorant el poble amb noves inversions
sense carregar el cost als veïns
Una vegada debatut el pressupost municipal 2012 queda clar que les afirmacions fetes per l’actual
govern municipal al presentar com “auditoria” l’estudi on barrejaven deute públic, compromisos de
pagament amb proveïdors, fiances per obres i fins i tot suposats riscos per incompliments, que està
a les seves mans complir o no complir, eren i són FALSES: les despeses pel deute reconegut del
pressupost 2012 per ells aprovat suposa tan sols el 14,36 % dels ingressos ordinaris, i no preveu
cap nou crèdit per fer front als compromisos existents. La majoria de famílies i empreses ja
voldríem estar en aquesta situació.
El govern de CiU i PP vol crear un alarmisme desmesurat per tal d’excusar les seves futures
accions o inaccions i amagar els seus veritables interessos. Augmenten desmesuradament, com
mai havia succeït a Santa Eulàlia, els impostos i les taxes, i, alhora, suprimeixen i externalitzen
alguns serveis augmentant-ne molt els costos pels veïns.
Entre altres volen implantar una nova taxa de clavegueram (100 €/any als veïns i 200 €/any a
comerços i industries), a la que Independents Esquerra ja hem presentat un recurs de reposició,
que suposarà un cost total de 350.000 €, alhora que suprimeixen el serveis de transport municipal
amb un cost anual d’uns 150.000 €.
Externalitzen i privatitzen altres serveis, alhora que augmenten les despeses de funcionament
(Membres del govern ,50.000 €; nou secretari, 40.000 €; lloguer de locals, 7.000 €; nou cap dels
serveis econòmics i altre personal administratiu, policia, brigada, ...)
També renegocíen crèdits per valor d’1,5 milions d’euros per allargar fins a 10 anys els terminis
d’amortització, cosa que ens costarà 300.000 € més d’interessos.
En definitiva, per fer menys feina necessiten més gent i més despesa, la productivitat de
l’ajuntament baixa i, per força, l’eficiència de l’administració disminueix.
Des d’Independents Esquerra sabem que res de tot això és necessari. Volem, i podem, seguir
transformant Santa Eulàlia de mica en mica per fer un poble socialment cohesionat amb serveis per
tothom. Aquesta és la nostra prioritat. Estem en disposició de col·laborar amb l’actual govern per
trobar les solucions més adequades si es deixen de banda els retrets i la prepotència.
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