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El pressupost total de l’Ajuntament pel 
2019 és de 22,6 milions d’euros. D’aquests, 
10,5 milions van directes al capítol 1 
(despeses de personal) i 10,6 milions 
al capítol 2 (despesa corrent en béns i 
serveis). Per tant, queden 1,5 milions per 
a tota la resta.  Poc o molt és el que hi 
ha i és el que s’hauria de distribuir amb 
l’objectiu de beneficiar Esparreguera i 
els seus veïns i veïnes. Així doncs, és en 
aquesta distribució on es veu el caràcter 
polític del pressupost i la intencionalitat 
de qui el presenta. Malauradament, la 
intencionalitat d’aquest equip de govern 
queda lluny de l’objectiu que dèiem.  
El més escandalós és que enguany 
s’ha buidat en un 75% el pressupost 
d’inversions respecte el 2018 i només se 
li assignen 100.000 € que, a més, estan 
predestinats a “equipaments informàtics, 
condicionament i mobiliari d’instal·lacions 
municipals i senyalització i maquinària per 
a la brigada”.

L’alcalde Rivas, posant-se la bena abans 
que la ferida, ho va justificar dient que, 
havent-hi eleccions el proper mes de maig, 
no ha volgut comprometre inversions que 
no sap si seran prioritàries pel nou equip 
de govern que sigui elegit.

Traduït, l’alcalde ens diu que cobrirà 
només la part d’inversions fins al mes 
de maig i que després ja s’espavilarà qui 
entri (perquè a ERC estem convençuts 
que aquests 100.000€ els executaran just 
abans de les eleccions, deixant a zero les 
inversions per a la resta de l’any). 
Així, l’alcalde Rivas aconsegueix dues 
coses: a) capitalitzar electoralment 
l’execució dels projectes d’inversió pen-
dents del pressupost 2018 (generats a 
cop de “romanent de tresoreria” forçat i 
de les “modificacions de crèdit”) i també 
dels que executin durant els primers 
quatre mesos de 2019; i b) assegurar-se 
que un hipotètic nou equip de govern 
sorgit de les eleccions trobi esgotada 
la dotació d’inversions per a la resta de 
l’any i engegui el mandat amb les mans 
lligades i sense possibilitat de reorientar 
el pressupost. En resum, han signat 
un bloqueig de més de mig any sense 
inversions a Esparreguera pel 2019. 
L’interès electoral per davant de l’interès 
general. Política pressupostària de terra 
cremada dissenyada pel govern del 
PSC-ICV i aprovada en el Ple amb el PP, 
l’abstenció de C’s i el regidor Udina del 
PDECat, i el vot contrari de CUP, ERC i 
l’altre regidor del PDECat.

Ras i curt 
Com es perverteix un
pressupost sense que la
gent se n’adoni

Per saber per què parlem de 
pressupostos pervertits cal recordar d’on 
venim i com entén la gestió pública el 
bloc PSC-ICV. L’actual govern debutà el 
2015 fent usurpació de la feina feta, a 
manca d’execució, per l’equip anterior. 
Esmentar, només, les inauguracions de 
diferents projectes d’inversió generats 
per ERC des de la regidoria d’Urbanisme. 
És cèlebre la foto del govern, estil 
Beatles, travessant un pas de vianants 
de la urbanitzada entrada nord, en una 
inauguració a la que no van tenir la 
decència de convidar ningú del govern 
que l’havia treballat. I així van anar fent 
tot l’any, inaugurant a compte d’altri. El 
2016, amb pressupost aprovat amb el 
vot d’ERC (complint amb el compromís 
adquirit), van començar a gestionar el 
pressupost a l’estil Udina (llavors CiU) 
però en versió Rivas (PSC). L’alcalde 
Udina es vantava d’haver inventat el 
“pressupost de partides amb coixí, això 
és, no esgotar determinades partides del 
pressupost per generar uns romanents 
de tresoreria destinats a inversions al 
final de mandat i treure’n rèdit electoral. 
L’alcalde Rivas ha copiat i augmentat 
aquest sistema incorporant-hi les 
modificacions de crèdit (que permeten 
gastar diners en qüestions diferents a les 
marcades d’inici). Cap dels dos sistemes 
és dolent com a recurs. Però si es creen 
artificiosament i es tornen un hàbit, es 
perverteix la voluntat del Ple. S’aprova 
un pressupost que l’alcalde, cada 
any, manipula amb criteris partidistes 
convertint les inversions de tots en les 
inversions electorals del PSC-ICV.

Alfons Puche
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 Mà esquerra Avui destaquem...
162 mil euros per
millorar l’ocupabilitat

Esparreguera podrà invertir més de 160
mil euros en promoure l’ocupació entre
les persones aturades i les que estan en
risc d’exclusió social. Aquesta partida,
provinent de la Diputació de Barcelona,
s’haurà d’articular de tres maneres:
crear un pla local d’ocupació, oferir
formació i atorgar ajuts a la contractació
per a empreses o entitats del tercer
sector social. Estem davant d’un impuls
molt important de les polítiques
d’ocupació de cara als propers anys.

Jaume Escudé

Promoció del comerç local.
Una prioritat per ERC.

A l’anterior mandat, tot i les limitacions
pressupostàries, des d’ERC vam
estimular l’activitat comercial. Es van
dur a terme moltes iniciatives de comerç 
al carrer, mercats d’artesans i fires de 
productes de proximitat. També vam 
embastar els contactes per dinamitzar 
el Mercat Municipal. L’actual govern de 
PSC-ICV, però, ha desfet la feina feta i 
ha abandonat el comerç a la seva sort, 
sense idees, sense projectes, amb un 
mercat en escac i una illa de vianants 
que no ajuda.

Jaume Escudé
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POUM. Una aposta de futur?

MONTSERRAT VILARDOSA

A Esparreguera, fa massa anys que 
remenem el POUM i, hores d’ara, 
sembla que encara el remenarem una 
mica més. Però, què és el POUM? 
Futur. I que ens ofereix el govern 
actual del PSC-ICV+C’s? Passat. 
Les últimes dècades, l’urbanisme 
ha evolucionat de tal manera que 
coexisteixen dues idees sobre com 
entendre el desenvolupament 
urbanístic: el tradicional (o com 
“artificialitzar” el sòl) o el modern 
(o com iniciar la “recuperació física 
i funcional de les àrees urbanes 
obsoletes”). No oblidem que 
l’urbanisme és la tasca principal dels 
ajuntaments: és un motor econòmic 
de primer ordre ja que genera 
riquesa i feina, un motor social per a 
la regeneració, cohesió i millora dels 
barris i, en tercer lloc, és ecologia 
i millora de la salut i vida de les 
persones. Per això creiem que no tot 
s’hi val. No ens mereixem polítiques 
oportunistes de vol curt i partidista.
El (des) govern de PSC-ICV (de la mà 
de C’s i PP) ha reeditat un POUM antic, 

fet abans de la crisi, en plena voràgine 
econòmica (afortunadament declarat 
nul de ple dret). I després de tenir-lo 
tot un any al calaix, ara el ressusciten. 
Té sentit fer carreteres i viaductes 
triturant paratges naturals com es 
feia fa vint anys? O és millor reubicar 
els serveis per evitar el col·lapse al 
centre i a la sortida de Can Comelles? 
Cal més asfalt per enviar més cotxes 
al cul de sac? O cal pensar com fer 
que la gent tingui allò que necessita 
a prop de casa? A ERC optem per 
pensar. PSC-ICV, per la via trinxeraire 
d’un POUM caduc que és un atemptat 
ecològic i social, amb més ciment i 
trànsit, que no té en compte l’antiga 
N-II, ni una ubicació assenyada de la 
zona esportiva, entre altres coses. 
A ERC proposem fer urbanisme de 
futur analitzant totes les àrees de la 
vila per apropar-nos a l’ideal de vida 
digna, amb serveis de proximitat i 
d’arrelament (feina, escoles, sanitat) 
descentralitzats als barris. Ens cal un 
POUM que eviti de base els problemes 
actuals, no que els multipliqui.
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