Santa Eulàlia de Ronçana
Nota de Premsa
El grup d’Independents-Esquerra de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana vol fer públic que:
El govern de l’Ajuntament de Santa Eulàlia portarà aquest dijous a
aprovació del ple municipal un crèdit de 2,91 milions d’euros per fer front a les
factures pendents de pagar a proveïdors. Això incrementarà en més del 50% el
deute viu de l’ajuntament i elevarà el rati d’endeutament del 87% fins al 135%
dels ingressos corrents. S’hauran de pagar un total de 915 mil euros en
interessos. Hipotecaran cadascun dels 7.000 veïns del poble en 416 € per
deu anys pels quals pagaran a més 131 € d’interessos. Aviat caldran noves
pujades d’impostos.
Des d’Independents-Esquerra hem intentat en tot moment que aquesta quantitat
fos la més baixa possible. Hem aconseguit que finalment no s’incloguin
290.000 € de factures de l’empresa concessionària del servei d’aigües
que ja estaven pagades o disposaven d’altres sistemes de pagament respecte al
llistat lliurat al Ministeri el 15 de març.
Així i tot, considerem excessiu i innecessari el volum de crèdit que es
demanarà. A continuació expliquem perquè.
Des de la pressa de possessió del govern de CiU i PP, aviat farà un
any, gairebé no han pagat cap de les factures entrades a registre,
ni les corrents de subministraments i serveis, ni de les feines que ells
mateixos van encarregar, ni de les pendents d’entrar de petites feines
encarregades pel govern anterior. El total d’aquestes factures incloses
al crèdit és d’1,3 milions d’euros. A elles caldria afegir les factures no
vençudes, data d’entrada de 60 dies anteriors al traspàs de poders,
601.000 €. Això fa, 1.909.000 €, un 65,6% del total de factures
incloses al crèdit. Pràcticament l’únic que han pagat són nòmines i
crèdits bancaris.
Han tingut diners i a hores d’ara en tenen per pagar, si no tot,
almenys una part, com demostra el quadre de fluxos de tresoreria
publicat a l’últim butlletí municipal (l’adjuntem con annex d’aquesta
nota). Val a dir que el resultat final d’aquest quadre està manipulat ja
que, si s’inclouen al gener el pagament de la pòlissa de tresoreria i de
l’IRPF, també cal incloure els ingressos del mes i la renovació que han
fet de la mateixa pòlissa. Amb el saldo a caixa més petit a finals de
mes entre juny i desembre de 2011, 272.000€, podrien haver pagat,
sense deixar la caixa buida, tots els proveïdors de Santa Eulàlia, 175.000

€, i tots els altres proveïdors als que manquen per pagar imports menors
de 4.600 €. Ens estalviaríem així el 10% del préstec a 10 anys que pretenen
concertar. Però el que es vergonyant i fa plorar és que encara han inclòs per
pagar a 10 anys dues proveïdors als que se'ls hi deu una única factura per
imports de 55 i 78,2 €. I és que inclouen a 33 proveïdors als que se'ls hi deuen
imports totals menors de 500 € (65 factures per un total de 8.310,34 €) que
pagarem amb un generós préstec al 5% en 10 anys. I sort que Òmnium Cultural
no ha volgut certificar els 15 € que li deu l’ajuntament des de finals de juliol de
2011, i per tant no l’han inclòs. Clar, fer aquesta gestió costa més dels 15 €.
El volum del crèdit a demanar no és, doncs, responsabilitat de l’anterior
govern municipal. Que no ens enganyin i governin d’una vegada en comptes de
criticar la gestió del govern sortint. És cert, un milió d’euros correspon a factures
entrades més de 60 dies abans del traspàs de govern i per tant vençudes. El 97%
de les quals correspon a grans proveïdors de l’Ajuntament amb molts dels quals
existien acords de pagament i amb un endarreriment màxim de 210 dies a data
del traspàs de poders. (Podeu veure una explicació del detall en annex al final
d’aquesta nota.)
En conclusió, una nefasta gestió de la tresoreria municipal i
ineptitud en la gestió econòmica que pagarem tots els veïns
durant els propers anys.
Per donar la nostra visió d’aquesta situació a la ciutadania tenim pensat
fer un acte públic el proper dijous 17 de maig al que us convocarem
oportunament.
Santa Eulàlia de Ronçana, 10 de maig de 2012

Annexos:
Detall de factures entrades abans de 8 d’abril de 2011, per tant
vençudes:












302.000 € són factures de l’empresa concessionària del servei d’aigües
amb les que existien acords de pagament per altres sistemes que l’actual
govern no ha defensat.
Inclouen també 193.600 € del servei de recollida i tractament de les
escombraries pels serveis des de novembre 2010 a març 2011. 210 dies
de retard a la data de traspàs de poders. Molts pobles voldrien portar
només aquest endarreriment.
180.000 € corresponen a obres de clavegueram urgents per a les quals
existia un compromís verbal amb altres administracions que l’actual
govern no ha sabut defensar i gestionar en 11 mesos.
111.000 corresponen a factures d’una empresa d’enllumenat públic pels
consums de novembre de 2010 a març 2011. 210 dies en aquestes
factures.
Encara 101.000 € corresponen al servei municipal de transport urbà pels
serveis de juliol 2010 a març 2011 que l’anterior govern va deixar per
pagar amb una operació de confirming que l’actual govern va anular.
54.700 € són de les dues primeres certificacions d’una obra que es va
acabar pocs dies abans del traspàs de govern i per tant pendent de
conformar, emparada en una subvenció del PUOSC que suposem que
l’actual govern ha acabat de gestionar i figura inclosa a l’acord recentment
signat i cobrat amb la Diputació de Barcelona per avançar pagaments de
la Generalitat.
15.000 € corresponen a les factures d’una empresa de neteja de les
escoles municipals pels serveis del mes de març de 2011. 90 dies
d’endarreriment.
8.700 € corresponen a factures entrades el 7 d’abril per l’empresa
d’assegurances de l’ajuntament. 62 dies d’endarreriment.
La resta, 37.000 €, llevat de dues factures de 2009 i 2012 per 7.750 € de
la societat d’autors que pensem que no s’han de pagar, i entre les que
queden petits imports de grans empreses, són factures de petites obres,
subministrament o serveis la majoria de les quals corresponen als primers
mesos de 2011 que es trobaven pendents de conformar i aclarir.

Es pot observar que l’anterior govern pagava en uns terminis
raonables. De fet no existien queixes de pagament per part dels
proveïdors.
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Font: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

