Sostenibilitat i seny
Fa unes setmanes es va fer públic que, per error, l’impost de l’IBI s’augmentaria en un
5%. Com que els ingressos de l’IBI són d’uns 12 milions d’euros, els ingressos
extraordinaris que tindrà l’Ajuntament per aquest concepte aquest any serà d’uns
600.000 €.
També sabem segons els ingressos que consten al pressupost del 2018, que les
plusvàlues augmentaran en uns 200.000 €. Això fa que els ingressos durant aquest any
s’incrementin en uns 800.000 en total respecte al pressupost del 2017.
Aquest increment d’ingressos permetrà afrontar millor les necessitats que tingui el PSC
a nivell pressupostari durant tot l’any 2018, però també és cert que el Ple va aprovar una
disminució del l’IBI per a l’any 2019 del 10% per compensar l’error esmentat. Per tant,
en el pressupost del 2019 s’haurà de tenir en compte una disminució d’ingressos ja
segurs d’uns 1,2 M€, sense que es pugui fer cap previsió ara de cap increment d’altres
ingressos que puguin compensar en part aquesta disminució.
Per tant, l’increment extraordinari d’ingressos d’aquest any no és cap regal, sinó que és
a compte d’una part important dels ingressos esperats per al 2019. Aquesta situació
obliga als gestors polítics a aplicar seny en la gestió d’aquests ingressos extraordinaris
de cara al 2019 i a prendre decisions que assegurin la seva sostenibilitat.
Nosaltres ja ens vam posicionar d’utilitzar aquests ingressos extraordinaris per avançar
inversions que estiguessin previstes de cara al 2019. Així, l’efecte de la pèrdua
d’ingressos de cara al 2019 quedaria compensada.
Ara per ara, donat l’acord entre el PSC i Canviem Mollet per aprovar els pressupostos
del 2018 i el suport a la governabilitat que està facilitant Canviem, estem intuint decisions
que tenen més a veure amb les properes eleccions del maig del 2019, que no pas en el
criteri de sostenibilitat que nosaltres reclamem. Esperem que la necessitat extrema de
Canviem Mollet per justificar el seu suport al PSC i la proximitat de les eleccions del
proper maig, no ens porti a penedir-nos el 2019 de les decisions preses durant el 2018.

