9 AL.LEGACIONS AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS
El pressupost presentat per l’equip de govern del Sr. Motas, ha rebut 9
al•legacions. Mai un pressupost municipal havia rebut tantes peticions de
modificació: 3 de diferents Associacions de Veïns, 4 de sindicats dels
treballadors i 2 de partits de la oposició ( Gdc i CiU).
És evident que aquest pressupost ni té el consens dels partits de l’oposició, els
quals representem una bona part de la ciutadania, ( la majoria de vots si, però
no el consens), ni té el consens de la majoria d’ Associacions de Veïns, ni el
dels representants sindicals de l’Ajuntament.
Si les mirem en positiu, les al•legacions al pressupost són una oportunitat per
obrir a la participació ja que no es va fer durant la confecció del mateix. Si en
la redacció final es té en compte la revisió dels punts que proposen les
al•legacions, entenem que podria fer millorar un pressupost que al nostre
entendre, tal com va explicar al Ple la nostra regidora Dolors Ligero, és
incomplert, presenta partides mal dimensionades i moltes incongruències
El grup municipal de Convergència i Unió varem presentat unes al•legacions
que són, de fet, una proposta de modificació pressupostaria.
Algunes de les modificacions que proposàvem, tot i que ara el govern les
desestima, durant l’any de ben segur que les hauran de posar en pràctica.
Com es farà sinó el manteniment de les escoles? Cal recordar que és una
competència municipal obligatòria, per tant ens sobta que no tinguin aquesta
despesa prevista al pressupost d’enguany.
Proposàvem que es deixi sense efecte l’ampliació a 3 dedicacions polítiques
exclusives, que respon més a un pacte per governar, que a una necessitat de
l’Ajuntament.
També demanàvem que no s’aturi el Pla d’estalvi energètic iniciat al 2012 per
reduir els consums als edificis municipals, que pugen 982.000.-€
Demanàvem que l’Ajuntament continues amb les polítiques de racionalització
de l’administració fomentant que siguin els treballadors municipals els que facin
el manteniment dels edificis municipals en comptes d’ampliar la partida per a
contractacions externes.
També hem volgut posar de manifest el despropòsit que aquest govern ha
aprovat en relació a una partida de comunicació (vinculada directament a
l’alcaldia) que supera en escreix tant la partida destinada a Turisme com la
d’accions per fomentar l’ocupació. En fi, cadascú pot treure les pròpies
conclusions.
Així mateix, demanàvem que no es paralitzin les actuacions urbanístiques
previstes dins el Pla de Barris tant a la Plaça del Nord, carrer Nou de Sant
Antoni i carrer Huguet. Cal explicar bé als ciutadans que el Pla de Barris
compta amb una subvenció de la Generalitat del 50% la qual va ser atorgada
en base a uns informes que evidenciaven l’estat de degradació urbanístic que
pateix el barri, i aquest havia influït directament en la decadència dels
habitatges i la despoblació.

L’anterior govern, tot i no cobrar la part de la Generalitat, va fer les obres
d’urbanització de la Plaça del Puig i els Safarejos, els carrer Penitència i Lluna,
entre altres actuacions urbanístiques. El nou govern, justament enguany, que la
Generalitat ha confirmat que començarà a fer els pagaments pendents, l’ha
aturat deixant-lo pràcticament sense pressupost.
A tall d’exemple, demanàvem que es continuïn la 2ª fase del C/ Sta. Magdalena
i del C/ Eres. La primera fase, iniciada a la tardor del 2014 amb el finançament
provinent de l’estalvi en la gestió del dia a dia de l’Ajuntament en el període
2011-2014, es va posar en marxa després d’un procés de participació
ciutadana obert des de l’Ajuntament per implicar als veïns en el projecte i es va
decidir portar-ho a terme en dos fases.
En ambdós carrers tenim situacions similars: son dels més transitats de St.
Feliu; el c / Sta. Magdalena amb l’entrada al col•legi Gaziel i el c/ Eres d’accés
al col•legi La Estació, tots dos amb indústries al mateix carrer amb pas continu
de camions i furgonetes. Dos carrers que necessiten adequar els seus vials per
donar més seguretat als vianants ( la major part nens), i al pas de vehicles, així
com ordenar el trànsit i solucionar problemes amb els desaigües i pluvials.
Per concloure volem manifestar la poca o gens de predisposició d’aquest equip
de govern a escoltar i dialogar, doncs el gest de no acceptar ni tan sols una
part de les al•legacions presentades tot argumentant que el pressupost és una
decisió del govern, denota si més no, certa tendència autoritària i molt
allunyada dels nous valors que haurien de regir la manera de fer política
actualment.
Si aquest és, com diu el Sr. Alcalde, un pressupost pensant en la gent, potser
que comencin a escoltar l’opinió de la gent que ha presentat al•legacions amb
l’objectiu de millorar-lo pensant en el poble, enlloc de desestimar íntegrament
les 9 al•legacions presentades.
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ.

