AIGUA FINS AL COLL
Fa temps que denunciem públicament la gestió econòmica de l’Ajuntament per part
del PSC. També hem considerat que els criteris comptables emprats pels
responsable econòmics són poc prudents, mostrant una fortalesa econòmica del
consistori irreal. La Sindicatura de Comptes també ho va constatar. La sindicatura ho
va fer respecte al tancament de comptes del 2015. Nosaltres hem demostrat que
aquesta imprudència es fa com a mínim des del 2010.
L’Ajuntament ha tancat el 2019 amb un romanent negatiu de més de 3,5 M€, a
l’espera de confirmar si uns altres 3 M€, que suposadament ens deu l’Estat, han
d’engreixar aquesta quantitat fins gairebé els 7 M€ en negatiu.
El romanent negatiu ha fet que el govern del PSC i Podemos hagi demanat un crèdit
de mandat de 2,8 M€. Crèdit que s’haurà d’incrementar si finalment s’han de donar
de baixa com a drets de cobrament els 3M€ de l’Estat.
Aquest crèdit, servirà per fer front a aquesta important xifra negativa durant els tres
anys que queden de mandat, en lloc d’haver-ho de fer de cop el 2021. L’única manera
de fer front a un romanent negatiu quan has fet mala gestió de manera sostinguda
durant anys, no has controlat les despeses, i has estirat més el braç que la màniga,
és, o bé augmentant impostos als ciutadans, o bé fent retallades i donant pitjors
serveis. Aquest crèdit permetrà repartir l’esforç que hauran de fer els molletans i
molletanes en tres anys, en lloc d’exigir aquest esforç de manera única durant l’any
2021.
En una empresa privada és l’empresari qui assumeix la responsabilitat per una mala
gestió. En la mala gestió d’un govern són els ciutadans els qui en paguen
conseqüències, assumint els costos de l’endeutament, amb més impostos o amb
menys serveis, assumpció que tocarà fer en el pitjor moment quan tenim al davant
una nova crisi.
El nostre “SI” al crèdit de mandat va ser per a donar aire als ciutadans al repartir
aquest deute municipal en tres anys enlloc d’assumir-lo en un any.
Quan l’any passat explicàvem tot això al Ple de l’ajuntament, ens deien que mentíem.
Els qui maquillen la realitat són uns altres.

