
PARLEM DE NÚMEROS

Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya tenim varies línies de
treball engegades que, des de les nostres possibilitats com a grup a l’oposició a
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès defensem i treballem, sovint al costat del govern,
per a millorar el nostre poble.
Una de les principals línies és l’econòmica. En aquest sentit, sabeu que a proposta
nostra està treballant la “Taula per la Dinamització Econòmica”, que en la
passada edició del cERCavila us explicàvem. Un àmbit de treball del que esperem
veure resultat ben aviat. A més, vam muntar una jornada i una exposició referent
el cooperativisme, que a l’interior d’aquest butlletí us expliquem.

Així les coses, i sense sortir de l’àmbit econòmic, ERC també fiscalitzem l’acció
de govern i treballem amb els “números interns” de l’Ajuntament, com per exemple,
no ens cansem de demanar estudiar les taxes i preus públics municipals o treballar
els pressupostos de forma més oberta i rigorosa. En aquesta edició del cERCavila,
però, ens centrem en les factures que l’Ajuntament va registrar l’any passat, el
2012, concentrant-nos a mirar en quins àmbits i quins destinataris van tenir. És un
exercici de transparència que ha de posar en evidència que sempre, però
especialment en moments complicats com el que estem travessant tots, des de
l’administració pública (i la més propera també) s’ha de repartir entre totes les
empreses del municipi. Us presentem, a la pàgina 3, un recull que es refereix a les
factures ordinàries entrades al registre de factures de l’Ajuntament corresponent
l’any 2012, agrupades en els sectors més destacats. Veureu que no posem noms
de les empreses per a respectar la confidencialitat de les mateixes.

Des de sempre pensem que l’administració pública ha de treballar amb tothom i
per a tothom, més en aquests moments d’agreujament degut a la situació
econòmica, per aquest motiu, la nostra tasca seguirà sent de treballar per la
justícia, la igualtat, la coresponsabilitat i la participació.








