JUNTS PER VILASSAR
En aquest escrit voldríem destacar alguns del punts tractats en l’ordre del dia del ple del passat
dia 31 de març. Tot i estar d’acord amb la quantitat de diners destinada a solucionar el
problema de l’habitatge social, entenem que comprar habitatges sense una planificació global
per la solució d’un problema tan greu no es una solució encertada. Nosaltres estem a favor de
crear un parc d`habitatge social regulat i sostenible que doni continuïtat a la solució d’aquest
problema. En el seu moment farem públic aquest pla.
En cap moment l’Equip de Govern ens va convidar a participar en la distribució del romanent
de tresoreria, per això no vam poder exposar les nostres opinions sobre el destí del romanent.
Parlant de Romanent de tresoreria, voldríem aclarir pels no avesats en aquest llenguatge, que
aquest romanent, és la diferència entre el que tenia previst gastar l’ajuntament en el seu
pressupost del 2021 i el que realment va gastar (després d’un seguit d’ajustaments
comptables).
L’Ajuntament havia pressupostat en inversions reals 2.979.036,12 d’Euros i només va realitzar
inversions per un valor de 1.140.233,12 Euros, un 38,29 % del que havia pressupostat. És a dir,
en pla municipal, el mateix que fa L’Estat Espanyol amb Catalunya, pressuposten 10 i ens
n’arriben 3. Per això entenem que no es fa una bona gestió del pressupost ja que aquest
romanent de tresoreria que no és fruït d’una bona gestió dels diners públics, sinó de deixar de
fer inversions programades.
Està clar que l’equip de govern ja està en precampanya electoral de cara a les eleccions del
maig del 2023. Ara abocaran tots els esforços en realitzar les inversions que havien d’haver fet
l’any 2021 perquè es vegi que estan fent coses, però, i el que s’ha pressupostat aquest any en
inversions, podem confiar que es faran?
No ni ha prou de tenir uns bons resultats econòmics en la gestió de la hisenda municipal. Cal
gestionar bé el dia a dia perquè el poble estigui net i endreçat, els carrers arranjats, les
persones ateses, en definitiva, les inversions on calen i no al romanent.
Això a Junts ho tenim clar. (ufanoar@vilassardedalt.cat; quelartll@vilassardedal;.cat;garrrigosrx@vilassardedalt.cat)

