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Vaig començar la legislatura amb ànims de col·laborar i sumar, és per això que vaig votar a 
favor  del  pressupost  que avui  tanquem.  De les  moltes  preguntes  que vaig  realitzar  en 
recordo una que era sobre la despesa del telèfon. Es pressupostava prop de 30.000 € per 
pagar entre d’altres el telèfon, l’equip d’alarma i un equip informàtic. Quan varem repassar 
el tancament de comptes de l’any 2007, la sorpresa va ser que entre d’altres el mòbil del Sr. 
Alcalde gastava prop de 300€ mensuals. Ja en el tancament de l’any 2006 vaig manifestar 
la  poca  informació  rebuda  de  l’endeutament  del  nostre  poble,  tal  es  així  que  el  propi 
programa electoral d’ERC mentia en les poques dades que donava.

Quan vaig votar a favor d’aquest  pressupost va ser també per la paraula donada al Sr. 
Alcalde  de  reduir  en  100.000  €  el  romanent  de  tresoreria  per  aquest  exercici  no 
d’augmentar-lo fins als gairebé - 2.000.000 € actuals. La utilització d’una disputa de termes 
amb l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per anar tapant l’endeutament del govern d’ERC 
és vergonyós. Tots sabem que mai cobrarem aquestes quantitats que es pressupostaven. 
Tot i que sempre votarem a favor de possibles ingressos pel nostre consistori.

Després  de  reclamar  a  cada  ple  ordinari  una  auditoria  externa,  i  davant  la  situació 
econòmica del país i d’un greu problema de tresoreria municipal, es va sol·licitar un pla de 
sanejament fet per “l’amiga” Diputació. Aquesta, quan va analitzar la situació econòmica 
dels comptes municipals ja diu que “suposant la bona fe d’aquest govern”. Per cert, és el 
mateix govern que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condemna precisament per 
“mala fe” i “obstruccionisme” entre d’altres. El pla de sanejament ja intenta corregir l’exercici 
que ara tanquem. S’ha contractat operacions de crèdit com la del BBVA de 500.000 € en el 
propi exercici contable, i tal com ja apuntava en els tancaments anteriors,  el control del 
número de persones de la plantilla de l’Ajuntament, reduir inversions, controlar despeses, 
etc. Tot això ve ratificat pel propi pla de sanejament, però tot i així, es va contractar una 
persona com assentador del mercat amb un informe negatiu (amagat per aquest equip de 
govern) de la secretària anterior, la Sra. Macarena Lupón. També he parlat del Sr. Francesc 
Subirats,  el  qual no sabem quin contracte laboral  té o quines retencions d’hisenda se li 
practiquen. També hi ha les despeses judicials, indemnitzacions, etc. Els sous dels regidors 
a temps parcial  són de discussió.  Finament també recordar l’episodi  del  reparament de 
factures  amb  l’informe  negatiu  de  la  secretària  interventora  d’aquell  moment.  Per  tots 
aquests motius el meu vot és contrari.

No és cap tema personal, però aprofito per a demanar la dimissió de la Regidora d’Hisenda. 
Amb tot el què portem de legislatura no ha donat mai cap explicació dels romanents de 
tresoreria negatius que es succeeixen any darrera any. Tampoc ens ha pogut explicar on 
són els diners dels avals en forma de garantia dels propietaris de la urbanització de Sant 
Marc  el  Torrental.  També aprofito  per  a  demanar  a  què corresponen les  modificacions 
número 1 i 2 les quals no han passat per ple.
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