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L'augment més significatiu del
pressupost de l'any 2011, en quant a les
despeses, recau a la partida de
personal, que passa de 31.000 € a
45.736 €, és a dir 14.736 € més, un 48%
de puja.
Una altra de les partides que també han
augmentat és la partida de festes; s'ha
passat de manifestar un compromís de
reduir aquesta despesa a l'any 2008,
per tenir dotació pressupostària de
18.000€ el 2009. El 2010 es va
incrementar fins a 25.000 € i ara al 2011
se'n presenta 30.000 €.
Tot i el creixement de la partida sempre
s'ha quedat curta, després s'ha de fer
una modificació pressupostària.
Considerem que la tendència en les
partides de despesa d'aquests últims
anys havia d'ésser en sentit contrari, de
més a menys, no perquè ho diguem
nosaltres, sinó perquè la realitat
econòmica de l'ajuntament ho requereix.
Sembla ser més un pressupost redactat
per la secretària-interventora que per
l'equip de govern, perquè s'està
adequant la despesa consolidada de
l'any anterior, per computar-la al nou
exercici pressupostari.

Aquests pressupostos contenen
inversions del PUOS, referent a la 4a
fase de pavimentació de carrers a
Cubells, hi ha una diferència d'uns
10.000 € entre l'import de l'obra i la
subvenció que es rebrà.
Donada la situació financera de
l'ajuntament, s'opta per fer front a
aquesta despesa aplicant contribucions
especials.
Pel que fa als ingressos, la partida que
es recapta més és amb lBI urbà, 13.500
€, que sumats als 33.600 € de la puja de
l'any passat fa que l'ajuntament ingressi
47.000 € més respecte a l'any 2009.
Tots aquests diners no han servit per
reduir el dèficit generat - era el
compromís adquirit -, serveixen per fer
front a les despeses de nova creació
que s'ha generat, sincerament molt
lamentable.
Per ser uns pressupostos continuistes
amb les mateixes carències del passat,
mancats de rigor, d'austeritat i de sentit
comú, són motius suficients per votar-hi
en contra.
En aquests últims anys, donàvem un
marge de confiança que les coses
podien canviar. No ha estat així.
No s'ha volgut, en cap moment, trencar
amb el passat ni afrontar el futur amb la
decisió, responsabilitat i transparència
que calia i requeria.
L'equip de govern faria bé a fer una
auditoria externa per demostrar que la
seva gestió, ha estat tan correcta com la
que cal esperar d'un gestors de diners
públics.
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Mancats de rigor,
austeritat i sentit comú L'ajuntament no els ajusta

a la situació econòmica
real del municipi

Pressupostos

El grup d'esquerra considerem que
aprovar els pressupostos suposa planificar
la tasca de govern durant tot un any,
sempre ha estat així, millor dit hauria de
ser així.
És a dir, els pressupostos municipals ens
fan saber quines són les prioritats que
s'atenen, on aniran a parar els diners en el
proper exercici.
En tots aquests anys, en exercici de la
nostra responsabilitat, el grup municipal
d'Esquerra Cubells hem presentat unes
quantes propostes per buscar fórmules
per tenir uns pressupostos més ordenats.
L'equip de govern ha anat prolongant amb
silencis i respostes evasives les nostres
demandes. No hi ha hagut, en cap
moment, la més mínima voluntat d'arribar
a cap acord pel bé de les nostres finances.
Serà que, rectificar el seu procedir, els
sembla que és reconèixer i acceptar
massa errors?
Aquests són els últims pressupostos del
mandat, amb la característica que seran
uns pressupostos compartits per dos
equips de govern, a causa de les
eleccions municipals del proper maig. Tota
aquesta herència pressupostaria recaurà
damunt dels propers governs municipals.

Grup Municipal
Esquerra Cubells

Els pressupostos continuen amb les mateixes carències del passat
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Gràcies per ajudar-nos a
mantenir la flama encesa

és una publicació del grup municipal
d'Esquerra de Cubells.

http://www.esquerracubells.net

universitaris un coneixement
suficient del català i per ser
conscients fins a quin punt l'espoli
fiscal existeix, tot plegat, per arribar
a la convicció que una Catalunya
lliure és possible i indispensable per
al progrés del nostre país. Tot i
aquesta gestió magnífica, hem
hagut d'aguantar i conviure amb
una intensa campanya de
poderosos sectors polítics i medi
àtics per desprestigiar
l'independentisme i intentar que les
seves opcions tinguessin poc suport
electoral. En aquestes eleccions, al
nostre poble, Esquerra ha estat la
segona força política, amb 42 vots.
CIU ha obtingut 131 vots, el PP
amb 24 vots el que més ha pujat
seguit pel PSC amb 13 vots, ICV i
SI am 4 vots, RI.cat i C's 3 vots. Tot
i no ser el millor moment
d'emotivitat, la gent d'Esquerra
continuarem fent camí. Tot
assumint els nostres errors, la
vostra ajuda ens donarà la força
suficient per continuar. Gràcies per
mantenir la flama encesa.

La ContraportadaPla d'austeritat

Darrerament la majoria d'institucions
públiques han aplicat mesures urgents en
contenció de la despesa, plans d'austeritat,
per a fer front a la crisi en la que ens trobem
immersos. El Consell Comarcal i alguns
ajuntaments de la comarca han rebaixat fins
un 8% les retribucions dels respectius c
àrrecs.
També sentim a parlar de pressupostos
inferiors als habituals en l'organització de
Festes Majors i a Cubells ha crescut l'any
2010 en 9.500€. Per aquest motiu, com a
regidors compromesos us fem arribar les
següents observacions:
1. Les retribucions al nostre ajuntament
continuen sent les mateixes, tot i que en la
majoria de Consistoris les han reduït entre
un 5 i un 10%.
2. El sobre cost de la pista poliesportiva i de
festes el 2009 ens ha suposat als Cubellers
un deute de més de 65.000€ el 2009.
Només en festes en 3 anys 119.000€, sobre
els 91.000€ pressupostats i va pel camí de
créixer encara més, tenint en compte els
precedents, la manera de fer i les poques
ganes de canviar el model de gestió.
3. Malgrat haver patit els contribuents una
"desmesurada" pujada d'impostos,
especialment en la contribució (IBI) en un
66,67%, la situació econòmica del nostre
ajuntament no millora. Creiem necessari un
nou model d'organització financera, que
sigui transparent i coherent i que apliqui
mesures d'estalvi i contenció en la despesa.
4. La gestió dels recursos municipals
continua sent molt deficient. Una bona
planificació evitaria despeses extraordin
àries, per aconseguir-ho, cal estar-hi a sobre
i dedicar-hi el temps necessari enlloc "de
tirar de talonari".
Totes aquestes observacions les fem amb la
convicció de la necessitat d'aplicar-les. Un
altra manera de fer, a més de necessària,
també és possible.

esquerra CUBELLS

El govern de
l'ajuntament
de Cubells no
nota la crisis
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Tot i fer dos mesos de les
eleccions, des d'Esquerra Cubells
volem agrair als electors del nostre
municipi la seva confiança, lleialtat i
suport en uns moments que no era
gens fàcil fer-ho.
Felicitem a CiU pel seu triomf i
esperem que els seus horitzons
siguin més dilatats i vagin molt més
lluny que en els 23 anys que van
governar el país.
Tot i que el nostre partit va estar
durament castigat en aquestes
eleccions, pensen que ningú pot
negar a Esquerra l'esforç fet,
impregnant-lo dels més alts valors
progressistes i amb una ambició
nacional desconeguda allí on tot
havien estat temors i renúncies. Ha
estat necessari que Esquerra fos al
Govern per desplegar delegacions
catalanes per tot el món, per fer una
Llei d'acollida pionera i que establís
el català com a llengua comuna, per
blindar l'escola catalana, per
impulsar la internacionalització de
l'economia catalana, per posar fil a 
l'agulla i exigir als docents


