Pressupost 2020
Final d’any i ens hem trobat davant l’aprovació del pressupost de l’Ajuntament,
instrument econòmic que fixa i defineix programes i inversions anuals pel proper
any, adreçades a millorar el dia a dia de qui viu a Mollet.
Com a grup a l’oposició teníem dues opcions, girar-nos-hi d’esquena, com si el
pressupost no ens importés, o mirar de negociar i dialogar amb el govern per
encabir-hi elements del nostre programa o model de ciutat.
D’entrada, en la negociació, calia assegurar que els estats financers de
l’Ajuntament fossin reflex de la situació econòmica municipal en cada moment,
de no ser així seriem davant la incògnita de si les xifres es mouen de la manera
més adequada, segons el recursos disponibles.
Un Ajuntament amb un pressupost consolidat al voltant dels 65M d’euros, ha de
tenir una Àrea Econòmica potent, amb els recursos materials i humans
necessaris, tot emprant una comptabilitat analítica que faci que davant de
qualsevol actuació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya no es pugin els
colors a la cara. En la negociació això s’ha aconseguit i es desenvoluparà durant
el 2020.
A partir d’aquí, i acceptat per l’equip de govern que calia posar tots els esforços
i recursos en una àrea que fa temps que hem dit que anava coixa, en la
negociació i en l’acord final han entrat temes transcendentals per a la nostra
ciutat i que venien recollits en el nostre programa: mobilitat, inversions en l’espai
públic i als equipaments, increments en les partides socials, campanyes de
civisme, l’emergència climàtica, etc... A més, fruit del diàleg i la negociació, s’ha
establert que per tal de fer-ne un seguiment, es crearà una comissió que com a
mínim es reunirà trimestralment.
Aquests han estat uns acords en relació al pressupost municipal del 2020, no és
ni un pacte de govern ni de governabilitat. Junts per Mollet continuarà fent
d’oposició i posant damunt la taula allò que cregui que no es fa correctament o
no és adequat. A final del proper any sabrem quin haurà estat el fruït de la nostra
aportació en al pressupost del 2020.

