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A Santa Eulàlia de Ronçana

Poca qualitat democràtica del govern
Tal com hem anat denunciant reiteradament des d’Indendents-ERC, el govern de
Santa Eulàlia de Ronçana, format per CiU i PP, continua actuant com si encara fos a
l’oposició, subratllant l’absurd lema segons el qual “com pitjor, millor”
El grup municipal d’Independents-ERC vol remarcar que, deu mesos després d’haver iniciat el seu
mandat, el govern de CiU i PP continua amb la seva pugna per esborrar tota l’actuació dels
governs anteriors, encapçalats per Inddependents-ERC i PSC. Si ja des del primer Ple de la
legislatura va demostrar la seva poca convicció per donar espais de participació a l’oposició
elminant la Comissió delegada (que assegurava, setmanalment, que tota la informació que
passava per la Junta de govern fos accessible a l’oposició), ara continua aquest trajecte informant
tard o no escoltant els grups de l’oposició.
No se’ns va escoltar en el Ple de desembre, en què es va aprovar (d’una manera que nosaltres
consideràvem irregular) la gestió del clavegueram municipal a una empresa externa i que, a
banda de defcetes formals, comportava que els veïns i veïnes de Santa Eulàlia de Ronçana
paguessin una mitjana de 100 euros més per habitatge per un servei que actualement fa
l’ajuntament. No se’ns va escoltar en el Ple, però sembla que el recurs de reposició que hi vàrem
presentar (i que encara no ha estat contestat pel govern pràcticament dos mesos després de
presentar-lo) ha fet efecte: en el darrer Ple del dia 29 de març el mateix govern hi va incloure
un punt de “revocació de l’acord de ple de delegació de la gestió del clavergueram
municipal” i ens n’alegrem.
En aquest mateix Ple, però, (que havíem demanat per escrit que convoquessin pel dia anterior i,
així, que no coincidís amb el dia de vaga general convocada pels sindicats contra la reforma laboral
del govern estatal, i que tampoc va admetre el govern per “qüestions tècniques”), en aquest mateix
Ple hi vam trobar a faltar el punt que havia de fer referència “a l’aprovació del pla d’ajustament
econòmic del consistori per poder-se acollir al mecanisme de finançament a proveïdors
establert per l’Estat a l’article 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
Així, havent-los advertit en la preceptiva Comissió informativa prèvia al Ple d’aquest descuit, i
davant el silenci mostrat pel govern vàrem advertir d’aquest fet per escrit tot advertint que no
consideràvem que fos ètic ni aconsellable que incloessin aquest punt, tant important pel futur del
nostre poble en l’apartat d’”afers urgents i sobrevinguts” de l’ordre del dia perquè, textualment com
dèiem en el text que els vam trametre, “entenem que no poden adduir-se raons d’urgència o
d’afers sobrevinguts per incloure aquest tema al ple del proper 29 de març tota vegada el
decret es va publicar fa més d’un mes, el 25 de febrer, temps més que suficient per preparar
el pla i la documentació necessària”. La documentació necesària que dèiem, finalment, se’ns va
lliurar a mig Ple i, efectivament, van incloure aquest punt com a “urgent o sobrevingut”.
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Volem manifestar, a més, que ens hagués agradat haver contribuït a la confecció de la relació
de factures que el govern ha inclòs en aquest pla del govern espanyol perquè el resultat que
se’ns ha comunicat i que puja a més de 3 milions d’Euros resulta, des del nostre punt de vista,
complicat de justificar. Així, i resumint, el govern santaulalienc ha lliurat a l’Estat informació amb
1.709 factures de 167 proveïdors per un import total de 3.178.799,12 €. El 43,71% de les factures i
el 57,32% de l'import total corresponen als 5 proveïdors: Sorea, Urbaser SA, Drenatges Urbans
del Besòs SL (una empresa que participada per Sorea i pel Consorci per a la defensa del riu
Besòs i, com a membre del Consorsi també per l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana),
Sagalès SA i Estabanell i Pahissa SAU. Sobre aquestes factures presentades creiem que calia
revisar tots els convenis realitzats i comptabilitzar tots els fons de reposició acordats amb
aquestes empreses (a banda dels cànons d’explotació que algunes empreses han de pagar a
l’ajuntament per poder realitzar el seu negoci en el municipi).
A més, segons ha publicat l'últim Tornaveu (el butlletí informatiu municipal que ha passat de ser
trimestral a esdevenir, aquest a què fem referència, el primer des del maig de 2011), el saldo a
final de desembre ha estat de 576.678 € i el que es fa és retornar una pòlissa bancària de
400.000 € (que creiem que s’havia de negociar i no pas tancar: les tresories sempre necessiten
suport i en un moment de debilitat financera cal retenir i no saldar el finançament bancari). Bé, amb
aquest saldo de 576.678 €, (que a juny de 2011, amb el canvi de govern era de 437.197 €)
s’haguessin pogut pagar, per exemple, tots els proveïdors de Santa Eulàlia de Ronçana (36
empreses i un valor de 167.633,12 €), 261 factures de proveïdors (15,27% del total de factures
pendents) d'altres municipis als que manquen per pagar imports menors de 4.570 € (en total un
altre 3,19% del total pendent de pagar). Però és en aquest llistat que hi ha 71 factures per un total
de 7.396,38 € de 53 proveïdors als que no se'ls han pagat imports totals menors de 300 €.

Endeutament
A hores d’ara, amb el Pla d’ajustament acabat de rebre ja podem assegurar que les darerers dades
de deute del Ministerio de economia y hacienda en què situa el nsotre poble com el menys
endeutat dels municipis que formen la Vall del Tenes seran definitivament història. Així, segons el
Miniterio, a 31 de desembre del 2010 el deute de Santa Eulàlia era de 5.430.000 €, i que equivalia
a 798 euros per capita (enfront dels 994 de Lliçà d’Amunt o els 911 de Lliçà de Vall, sempre
segons dades del Ministerio). La càrrega financera en el tancament dels comptes de 2010 va ser
del 14,52% mantenint tos els serveis i creant-ne de nous.
Ara, una vegada debatut i aprovat el pressupost municipal 2012 i aplicat discrecionalment i
sense debat el Pla d’Ajustament exigit pel govern de l’Estat (en el qual també ens hagués
agradat poder-hi contribuir i mirar de posar-hi el nostre granet de sorra com a representants d’una
part de de persones del poble que van dipositar la seva sobirania i legitimitat en nosaltres), ara,
doncs, tot això ja serà història i en els propers 10 anys el nostre poble haurà de fer front a uns
interessos bancaris excessius. Per això creiem que aquest punt, aquesta situació mereixia un debat
i un intercanvi de pareres profund, que hagués estat fructífer per tota la gent del poble. Segurament
és la decisió de Ple més important dels darrers anys.
Alarmisme
Creim que el govern de CiU i PP vol crear un alarmisme desmesurat per excusar les seves futures
accions o inaccions i amagar els seus veritables interessos. Augmenten desmesuradament, com
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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.
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 renegocien 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 un acord de Ple que també, fa
mesos, van aprovar introduint-lo com a “afer urgent i sobrevingut”.
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, les excuses i la prepotència.

Per més informació adreceu-vos als nostres regidors o a www.gentdesantaeulalia.cat
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