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Quan un govern aprova el pressupost en un plenari es produeix un dels acords més

importants d’un mandat polític. Aquest acord nosaltres l'entenem com el compromís

anual que el partit o la coalició de partits que estan al govern materialitzen en funció

del programa electoral que van presentar abans de ser elegits i en funció de l’acord de

govern firmat després d’un pacte. És a dir, el pressupost obeeix al full de ruta amb el

qual s’accedeix al govern.

En aquesta legislatura ens hem trobat amb el cas paradigmàtic de tenir un equip de

govern que més que programa electoral tenia un fulletó d’intencions que van repartir

per les cases abans de les eleccions i que no va ser capaç de presentar públicament

l’acord de govern fins un any -un any!- després d’haver començat a governar. Un acord

de govern que arribava tard i fruit de la pressió social i de la pressió política que vam

exercir des d’Esquerra.

Avui  ens trobem en un altre  ple  de pressupostos,  l’últim de la  legislatura.  El  grup

d’Esquerra Republicana hi votarà en contra, però us explicarem, com sempre, el motiu

d’aquest vot detalladament.

Des del primer dia, ja fa més de tres anys, ens vam posar a disposició  de l’equip  de

govern  amb la mà estesa  per establir  consensos  de poble. Hi ha temes que van més

enllà de les sigles polítiques, perquè l’afectació que tenen en la ciutadania va més

enllà dels quatre anys d’una legislatura i a voltes, l’impacte és irreversible. Aquest fet

normalment es dona en les inversions, l’apartat del pressupost en el qual es poden

mostrar i establir les prioritats d’acció i de desenvolupament polític. Però durant tres

anys hem assistit estupefactes a la representació més fidel de la «improvisació». 



No tenir  un full  de ruta clar  genera  improvisació,  desacords i  contradiccions entre

regidories, i manca d’establiment de prioritats.

Durant  anys,  el  ball  desassenyat  de  propostes  urbanístiques,  la  incertesa  i  la

indefinició han caracteritzat l’acció de govern, com per exemple la segona planta del

pàrquing de darrere l’ajuntament o la proposta de l’aparcament al capdavall del pont.

D’altres propostes urbanístiques han estat més comprensibles però tan mal conduïdes

i pensades com es pugui imaginar: com l’arranjament de la Plaça Major, un projecte

per al qual no han volgut atendre les propostes i peticions que els hem fet. Pel que sí

els  hem de donar  les  gràcies  és  per,  finalment,  haver-nos fet  cas  en relació  amb

l'arranjament del carrer Verge del Sòl del Pont. En definitiva, i retornant al punt inicial i

a la justificació del nostre vot en contra, volem repetir que cada any hem argumentat el

mateix durant el Ple de Pressupostos (qui en tingui ganes pot anar a consultar les

actes): si l’equip de govern hagués volgut, i això no és altra cosa que voluntat política,

s’haurien pogut negociar, consensuar i millorar les propostes fetes entre tots.

L’avantatge que ha tingut Esquerra Republicana ha estat sempre l’honestedat: tenim

un programa electoral que és públic, on s’hi recullen les nostres prioritats i els nostres

compromisos.  La  ciutadania  hi  pot  accedir  quan  vulgui,  per  consultar  i/o  per  a

demanar explicacions i/o fer-ne el seguiment. En el cas del govern actual això no ha

estat possible: a dia d’avui encara no sabem quin model de poble tenien en ment quan

van presentar-se a les eleccions, ni quin és el poble que volien idear quan van fer el

pacte de govern. 

Durant tres anys hem comprovat com gairebé totes les mocions, els suggeriments, les

propostes de canvi,  que hem fet  des d’ERC han estat  desestimats  o ignorats.  Per

aquest motiu hem vist com es començaven obres sense avisar a la ciutadania dels

talls de carrers, com s’ha eliminat zones d’aparcament, com s’han fet canvis en la

mobilitat del poble sense anunciar-ho, i un llarg llistat de fets similars que ens han

deixat, a nosaltres i a tots els rodencs, estupefactes. Recordeu, si no, com a exemple,

el  tancament del  carrer  del  Pollancre o del  carrer  Sant Sebastià.  El  mateix  regidor



d’Urbanisme no tenia ni idea de quan es començaven les obres, de quan es tallava el

carrer,  ni  de  quants  dies  estarien  els  carrers  en  obres.  De  fet  això  ja  passa  de

despropòsit, es tracta d’irresponsabilitat o de deixadesa, o potser de les dues coses.

En aquest pressupost es recull la possibilitat de fer una intervenció a la plaça Major i

amb ella, eliminar les places d’aparcament. Aquesta inversió no sabem segur si  es

durà a terme, i és que vostès mateixos ens van confessar en la reunió del passat 18 de

gener  que  ho  posen  al  pressupost  però  que  no  saben  si  ho  acabaran  executant.

Aquesta és la «improvizació» de què parlàvem fa un moment. Per tant, aquestes obres,

tot i constar al pressupost no sabem si es faran i, en el cas que es facin, preveu deixar

la plaça Major sense aparcaments: una mesura que, com a mínim, hauria de comptar

amb el consens dels veïns de la Plaça i dels comerciants, per no dir de tot el poble. En

moltes ocasions els hem demanat, exigit i empès a fer que la ciutadania sigui partícip

d’aquestes grans decisions que afecten tot el poble creant espais ja no participatius, si

no s’hi veuen en cor, que seria el més ideal, però si més no, informatius. D’aquesta

manera les persones que vivim a Roda de Ter podrem saber coses una mica abans

que passin, i no quan, de cop i volta, sortim de casa i ens trobem el carrer tallat.

Recordem-ho:  sobre  el  tema  de  les  obres  de  la  Plaça  s’ha  fet  una  sola  reunió

informativa  amb  els  veïns  i  comerciants,  els  quals  van  expressar  molts  dubtes.

Nosaltres ja els hem dit aquests dies en les reunions prèvies que si no es modifica el

projecte, aprovat definitivament, no podem validar aquest pressupost. Nosaltres ja hi

vam votar en contra perquè no es van acceptar les nostres al·legacions (únicament es

va recollir posar una plaça més de càrrega i descàrrega). Ens sembla que ara seria

absurd donar-hi suport, de manera indirecta, votant a favor del pressupost que avui

presenten.

Durant  aquests  dies  hem  posat  al  damunt  de  la  taula  a  l’equip  de  govern  la

importància que el  projecte que s’està redactant  del  carrer  Verge del  Sol  del  Pont

tingui un gran consens social i polític. És una actuació que compartim, com és lògic,

perquè, de fet, som l’única formació política que la portava com a prioritat en el seu



programa electoral. Els agraïm que prenguin les nostres idees com a pròpies si vostès

no en tenen. Dit això, però, volem manifestar que ja caldria haver-ne informat els veïns

i  veïnes per copsar la seva opinió i  per tal  que l’equip redactor del  projecte tingui

informació prèvia a l’hora d’elaborar-lo. Si no tornarà a passar el que ja hem vist en

aquesta legislatura, és a dir, que l’opinió dels rodencs  i rodenques només es deixa

articular a través d’al·legacions als projectes un cop ja han estat aprovats. Val a dir, a

més, que en la majoria dels casos aquestes al·legacions són desestimades.

Nosaltres també hem posat damunt la taula que aquesta legislatura cal començar a

intervenir  a  la  Blava,  i  això  s’ha  de  reflectir  en  el  pressupost.  Els  ho  hem  estat

comentant aquests dies, no és res que ens traguem de la butxaca a darrera hora: ho

portàvem al  programa electoral.  Cal  planificar  fases  per  anar  executant  obres  per

començar a recuperar aquest espai que fa 13 anys que és propietat del poble. I ara

amb la prorroga del Pla de Barris aprovada per la Generalitat tenim una oportunitat per

fer-hi una primera consolidació. No volem veure com s’esfondra encara més i per tant

cal intervenir-hi ja. Vostès de moment han descartat fer-hi obres tot i que ens han dit

que ho tenen sobre la taula. No desaprofitem aquest 2019 per fer-hi una actuació

decidida. Tots som conscients que la quantitat de recursos que calen per revertir la

situació són molts, però també sabem que, o comencem, o sempre trobarem excuses

per no posar-nos-hi.   

El  punt  d’emergència  de  recollida  selectiva  de  deixalles és  un  espai,  tots  hi  estarem

d’acord, que ha estat gestionat de la forma més deficient possible i és un pou sense fons de

diners públics invertits. Es va treure de l’indret inicial, a la Col·lecta, perquè —paraules

literals— “no quedava bé a l’entrada del poble”. Ja sabem que els mou l’aparença i “fer-se

la foto”, però és una irresponsabilitat prendre decisions sense calcular-ne les conseqüències.

El Punt de Recollida d’Emergència ha de complir un objectiu concret i s’ha de garantir que

el cobreix amb eficiència. La nova ubicació no disposa de control i des del primer moment

es va convertir en un abocador incontrolat, en un niu de brutícia. S’hi ha abocat molts més

recursos  econòmics  dels  que  estaven  previstos  perquè  no  es  va  pensar  bé  quin  seria

l’impacte  del  canvi  d’ubicació.  Un un cop més,  la  improvisació feta  realitat.  Hem tret



aquest tema en tants plens que n’hem perdut el compte. I la realitat és la que és: el Punt

d’Emergència de recollida de deixalles no és altra cosa que un abocador incontrolat. 

La participació ciutadana ha estat un tema recurrent al llarg d’aquesta legislatura. Ens

hem posat a disposició de l’equip de govern en nombroses ocasions per tal d’encarar

conjuntament  el  repte  de generar  espais  on  es  posés  fil  a  l’agulla  per  preguntar,

escoltar  i  trobar amplis consensos i  acords. Mai hi  ha hagut una voluntat clara de

buscar la participació a fons de la ciutadania. Hem fet pedagogia també, en aquest

plenari, en moltíssimes ocasions, es poden consultar les actes de plens. De fet, ens

hem hagut d’escoltar que fem «arengues» quan posem aquest tema sobre la taula.

Però avui, malgrat els sembli una «arenga», hi tornarem, perquè aquesta, entenem, és

la nostra responsabilitat política. No poden parlar de «pressupostos participatius», com

ja va fer l’alcalde en una piulada del dia 15 de gener. No intentem confondre la gent

amb titulars fàcils, si us plau. Els ho repetim: un pressupost que es presenta uns dies

abans del ple en una reunió amb membres d’entitats i ciutadania que no té ni veu ni

vot no és participatiu. Vostès s’han limitat a informar. I informar no és el mateix que

deixar participar. Tampoc es participatiu pel sol fet que incorpori una partida destinada

a dur a terme un projecte votat per les entitats, o més concretament només pels seus

presidents o presidentes.

Segurament ens voldran convèncer que han fet moltes coses però han de reconèixer

que l’esperit i la voluntat de participació profunda, com sí s’ha fet en altres poblacions

del territori català en què governen les esquerres, a Roda no ha existit ni s’ha treballat

a fons.

I ara que hem parlat de les entitats  volem manifestar que ens sembla “sospitosament

curiós”, per dir-ho d’alguna manera, que a quatre mesos de les eleccions s’hagi decidit

un  augment  general  de  pràcticament  la  totalitat  de  les  subvencions  que  reben

aquestes entitats del nostre municipi. No ho han fet durant la legislatura, que és quan

haurien hagut de treballar fort amb les entitats per atendre les seves necessitats reals

i ho fan ara. Això ens deixa clar que  aquest és un pressupost electoralista. 



Pel que fa a la partida destinada a comunicació veiem que, si fa no fa, la despesa es manté

respecte  d'anys  anteriors.  Considerem que  la  informació  i  a  la  comunicació  són  eines

imprescindibles per a la transparència i el bon govern. Fa tres anys que el departament de

comunicació disposa d’una persona més, fet que celebrem, però en règim d’autònom que

ofereix  els  seus  serveis  a  l’Ajuntament.  Creiem  que  cal  determinar  quin  és  el  futur

d’aquesta plaça i d’aquests serveis contractats.

Esperem que la despesa prevista en el pressupost s'executi sobre tots aquelles necessitats de

les quals els hem anat parlant  al  llarg d'aquesta legislatura.  Ens referim especialment  a

l'optimització i millora dels mitjans que ja tenim a disposició: l'aplicació, la pàgina web, la

ràdio, el Roda de Ter, les xarxes socials.  Tot i haver ampliat els recursos humans, ens hem

trobat amb la justificació i promesa durant dos anys consecutius de la realització d’una

pàgina  web  nova  per  a  l’ajuntament  que  no  ha  arribat  mai.  Hem demanat  que  es  fes

compliment  dels  indicadors  del  segell  Infoparticipa  en  moltíssimes  ocasions  en  aquest

plenari, però els índex han davallat any rere any. No poden parlar de transparència si no són

capaços de complir rigorosament els índex que la mesuren. 

Aprofitem per  tornar-los a dir  que no s'usen tots  els  mitjans que es tenen a l'abast  per

informar la gent. Ho hem vist en diverses ocasions quan no s'ha informat de la modificació

d’horaris de la recollida d'escombraries, de les tales d'arbres, del tall de carrers o de l’inici

d’algunes  obres.  Vam  crear  una  aplicació  mòbil  que  tenia  i  té  per  objectiu  acostar

l’administració a la ciutadania, per fer fàcil la relació de la ciutadania amb l’administració

local  i  per facilitar  que les  persones tinguin accés a la  informació pública.  S’ha deixat

morir. No hi ha hagut cap voluntat de mantenir-la actualitzada, utilitzar-la com un canal

més d’informació i participació, així com explorar-ne tot el camp que encara té per recórrer,

i per a fer-la més productiva i eficaç. Una eina que situa l’ajuntament al segle XXI i que no

s’ha tingut en compte ni s’ha volgut impulsar.



A la pràctica, la política comunicativa de l'actual equip de govern s'ha fonamentat més en la

propaganda i el "fer-se la foto" que no pas en la voluntat de mantenir els rodencs i les

rodenques informats de tot el que passa el poble i és necessari comunicar-ho.

En relació amb aquest pressupost també hem de fer referència a la RLT (Relació de llocs

de treball) i el nou organigrama de treballadors que es volen aprovar. Fins al moment al

nostre grup només se’ns ha convocat a una sola reunió: va ser el mes de juliol de l’any

passat  per  explicar-nos  quin  era  el  resultat  de  l’estudi  i  una  proposta  provisional.  Ens

preocupa que aquest acord es vulgui tancar a tants pocs mesos de les eleccions sense el

temps  i  els  consensos  que  cal  per  a  una  decisió  que  té  unes  conseqüències  que

transcendeixen  aquesta  legislatura.  També  vam  comentar  a  l’alcalde,  en  la  reunió

convocada per parlar del pressupost, que cal fer una previsió econòmica dels canvis, però

no ens va saber explicar d’on sortirien els recursos addicionals que caldrà pressupostar al

capítol I de personal en cas que es tiri endavant la RLT i el nou organigrama. Davant dels

nostres dubtes i després de les nostres apreciacions, se’ns va dir d’on podrien sortir els fons.

En qualsevol cas, ens sembla que quan es negocia amb els treballadors les coses han de

tenir-se molt clares perquè si s’arriba a acords aquests siguin vinculants i hi hagi una bona

previsió econòmica per poder implementar-los. 

En aquests  pressupostos  veiem,  els  hem de dir  que amb una certa  perplexitat,  que s'hi

reflecteix la voluntat de contractar algú per cobrir la baixa que fa anys va haver-hi en la

plaça de la persona que s'encarregava del manteniment, la neteja, etc. de les instal·lacions

de la zona esportiva (pavellons, piscina, camp de futbol, etc.). Com els dèiem, ens genera

una certa perplexitat però ens felicitem que finalment hagin atès una de les peticions que el

grup d'Esquerra els ha fet des del primer dia. No ens podem estar de dir-los que sorprèn que

durant tres anys haguem hagut de recordar constantment la necessitat d'aquesta figura per

tal de mantenir les instal·lacions en bones condicions, tenir-ne un control adient, i garantir-

ne un ús correcte per tal de no haver de destinar després diners a reparacions que s'haurien

pogut preveure o evitar.



Com en la resta d'àrees i regidories la nostra implicació i voluntat de col·laboració ha estat

sempre clara fins al punt que, quan ha convingut, algun dels regidors a l'oposició s'han

desplaçat fins a la zona esportiva per atendre les queixes o els avisos d'alguns veïns que

havien detectat alguna avaria, mal funcionament, o incidència. Ens satisfà que, ara sí, ens

facin cas i destinin en aquest  pressupost els diners necessaris per al  contracte d'aquesta

persona tan necessària per al bon funcionament i el futur de la zona esportiva de Roda, però

tampoc ens podem estar de dir-los  que, pel moment que arriba, ens sembla una mesura

electoralista tenint en compte que, ho repetim, fa tres anys que nosaltres els ho demanem.

En  la  línia  electoralista  que  ja  els  hem  comentat,  i  encara  referint-nos  a  qüestions

relacionades amb el personal i les contractacions, s’ha volgut fer creure a la ciutadania que

s’havien contractat dos vigilants nous, quan la realitat és que aquestes places ja existien —

les vam crear nosaltres quan estàvem a govern—, i el que s’ha fet és substituir les dues

baixes que s’han produït darrerament i que encara no s’havien cobert. Ens hem vist amb

l’obligació de demanar públicament  que la  noticia  s’esmenés.  Cal ser  rigorosos amb la

informació  que es dona a  la  ciutadania:  és  la  responsabilitat  dels  regidors  i,  en última

instancia, de l’alcalde, que el que es transmet a la gent sigui informació clara i veraç.

Podríem anar desgranant moltes qüestions referents al tema de la gestió del personal

de l’Ajuntament de Roda però els donarem un darrer exemple de mala previsió que no

intuïm per enlloc que quedi  resolt  en aquest pressupost:  en aquesta legislatura va

plegar  l’arquitecte  municipal  (recordem  que  no  ha  estat  l’únic  treballador  que  ha

decidit  plegar)  i  va  costar  força  temps  que  fos  atesa  la  petició  d’ERC  perquè  se

substituís definitivament aquesta plaça. ¿Com s’entén, doncs, que primer no hi hagués

cap pressa per convocar la plaça definitiva i que quan aquesta va ser guanyada per

l’arquitecte actual s’estiguin contractant els serveis externs del mateix arquitecte que

havia estat el substitut temporal perquè, ara sí, hi ha tanta feina que no es pot assumir

des de l’equip propi de l’Ajuntament?

Aquest  és  un  pressupost continuista i  amb pocs canvis,si  no tenim en compte les

partides de pla de barris que s’incorporen de manera conjuntural aquest 2019 i que,



per tant, s’han d’entendre com a  puntuals i que cal aprofitar. A la pràctica, però, no

suposen un canvi estructural per al nostre poble. Si no tenim en compte l’efecte del Pla

de  Barris  la  despesa  corrent  només  incrementa  en  10.047  €  el  que  suposa  un

augment  del  0,45%.  Així  mateix,  les  inversions,  si  traiem les  associades  al  Pla  de

Barris, passen de 1.231.726 € a tan sols 117.170 €.  

Després de tres anys dient que presentaven uns pressupostos socials, aquest any per

primera vegada no ho han dit. Imaginem que han fet efecte els comentaris que els

hem fet any rere any sobre aquesta qüestió i ara ja no s’han atrevit a fer servir aquest

qualificatiu.  El  cert  és  que  a  nosaltres  sí  que  ens  agradaria  que  fossin   uns

pressupostos  socials, però  no ho són.

Aquest és un pressupost que augmenta en un milió d'euros respecte el 2018, però

curiosament la despesa social queda pràcticament com estava. En aquest pressupost

es contemplen 58.097 € que es poden destinar a programes associats al Pla de Barris

per a despeses que podrien ser de caràcter social. I és aquí precisament on nosaltres

detectem que la voluntat del pressupost no és la de fer prioritària la qüestió social, no

tenen una previsió clara d’aquesta despesa i és per això que diem que l’acció social no

està en el fons i en el fonament del pressupost.

En la reunió prèvia amb el grup d’Esquerra el regidor d’hisenda i alcalde ha manifestat

que  no  saben  encara  que  faran  d'aquests  58.097  €  i  que  per  aquest  motiu  han

contractat algú extern que els ajudi a planificar aquesta i altres partides. Vostè, que

s’ha passat els darrers anys parlant gairebé monotemàticament del Pla de Barris, a

finals de gener del 2019, quan està acabant la legislatura i quan tan sols queden 11

mesos d’aquest pressupost, encara requereix d’un assessor extern per tenir clares les

prioritats...

 Ens preguntem una colla de coses: han promogut ja un estudi, han fet un mapa de

necessitats  socials  al  poble? Si  nosaltres governéssim el  faríem i  el  consideraríem

prioritari. Hi han començat a treballar amb els tècnics de l’Ajuntament i els del consell



comarcal? Nosaltres no ens atreviríem a parlar de pressupost social sense haver-lo

treballat abans amb els professionals que hi entenen més i que treballen en aquest

àmbit.  Tenen  alguna  previsió  del  destí  d’aquesta  despesa?  Han  pensat  en  algun

projecte social que pugui finançar-se amb aquests diners? Per a nosaltres té tant sentit

disposar d’uns diners al pressupost com tenir un projecte clar de cap on anem en la

qüestió  de l’acció social  i  la cohesió perquè es converteixin en això:  acció  social  i

cohesió,  en un sentit  ampli  i  transversal.  Ens agradaria  conèixer  els  projectes que

tenen al cap, tant de les partides de pla de barris dedicades a l'àmbit social (58.097),

com de les d'infants i joves (34.004) o roda dinàmica (42.479).

Perquè aquests  fossin  uns  pressupostos  socials  hi  hauria  d’haver  una  previsió  de

diners però a més cal una previsió de projecte. Si no s'actua sabent on es va, si no

sabem què pretenem, si no ens hem fixat uns objectius assumibles i clars, la despesa

es farà — com s'ha fet en general en aquesta legislatura— de manera improvisada i

descoordinada.

Si fossin uns pressupostos veritablement socials es destinarien diners no només al

que popularment en diem “tapar forats” i  a atendre emergències, sinó que, a més

d'això,  tindrien  una  previsió  a  mig  termini  sobre  determinades  qüestions  que  són

cabdals. Si fossin socials estarien pensant en la pobresa habitacional, en les dificultats

per trobar un habitatge a un preu raonable i en condicions dignes a bona part de la

població  de  Roda.  Uns  pressupostos  socials  són  aquells  que  destinen  els  diners

necessaris  per  fer  un  estudi,  un  mapa  de  la  situació  de  l'habitatge  al  municipi.

Nosaltres ja l’hauríem fet.

Si fossin uns pressupostos socials preveurien quin és el futur proper, juntament amb

altres entitats socials del poble, per a projectes com el rebost solidari, que després de

quatre anys continua sense tenir resolta la seva ubicació, tot i que els ho hem recordat

diverses vegades. A aquestes alçades,per a nosaltres, la ubicació, el local, és ja una

qüestió secundària. Vostès han tingut quatre anys per pensar, com s'ha fet en altres

municipis propers, quin ha de ser el futur dels bancs d'aliments com el que tenim al



nostre poble. Els pressupostos serien veritablement socials si es destinessin diners a

organitzar i a fer un estudi sobre la situació alimentària de les famílies en risc social

per tal de repensar el projecte del rebost i convertir-lo, com ja fan altres ajuntaments i

les  Caritas  d’altres  municipis,  en  un  servei  que  dignifica  més  les  persones

necessitades.

Són uns pressupostos socials aquells que destinen diners a promoure la cohesió i la

trobada entre tots i totes els rodencs i rodenques, no només una part. Per a  nosaltres

uns pressupostos socials són aquells que, de la mateixa manera que tenim una sanitat

per a tothom i una educació per a tothom, també vetllen perquè, per exemple, la Festa

Major sigui per a tothom, perquè es treballi i es creïn espais de trobada per fomentar el

diàleg, la convivència i l'estimació entre persones d'origen divers, perquè el treball per

a la inserció laboral passi a ser prioritari, perquè el treball amb el col·lectiu de dones

sigui transversal i present en totes les àrees, etc, etc. Els podríem donar molts altres

exemples.

Uns pressupostos socials i una acció política compromesa amb l’acció social apliquen

les clàusules socials a tots -tots!- els contractes que signa l’Ajuntament. Ara sembla

que es volen penjar un mèrit quan preveuen la despesa d’aquestes clàusules socials,

però  la  veritat  és  que  al  llarg  d’aquesta  legislatura  no  ho  han  fet  i,  com  es  pot

comprovar en les actes dels plens, els ho hem hagut de recordar perquè els ha passat

moltes vegades per alt. Nosaltres tenim clar que, govenant nosaltres, això no passaria,

ni passarà.

En definitiva, uns pressupostos socials com els que ens agradaria a ERC, haurien de

ser socials no només en el seu titular o en l'aparença sinó també en el seu esperit. I

durant quatre anys, si alguna àrea ha estat mancada d’esperit i de projectes pensats

des de l'Ajuntament, projectes nous, projectes engrescadors en l'àmbit social, ha estat

l’àrea d’acció social,  en què gran part,  per  no dir  la pràctica totalitat  de les seves

actuacions, han estat la posada en marxa o la continuïtat dels projectes provinents del

consorci  de  serveis  socials  del  Consell  Comarcal  d'Osona  o  de  la  Diputació  de

Barcelona.



Nosaltres, quedi clar doncs, entenem per pressupostos socials tota una altra cosa.

En definitiva, doncs, per totes aquestes qüestions i  per moltes altres que encara seria

més llarg de detallar, votarem en contra del pressupost que avui es presenta.


