Reflexions sobre el pressupost 2012
La situació econòmica general és complicada, ho sabem i la patim tots els ciutadans. En l’àmbit
local, aquesta situació general s’agreuja per l’estat de la hisenda municipal, en equilibri precari
amb uns ingressos que, amb dificultats, cobreixen les despeses ordinàries diàries de la nostra
ciutat. Cert és que en el primer pressupost presentat pel nou equip de govern municipal entre
PSC i CiU no es poden fer miracles, però sí que amb aquest hem iniciat un camí cap a la
reducció de la despesa que permeti generar estalvi suficient, per invertir en la millora de la
ciutat i no posar en perill els serveis públics municipals. De fet, és procurar administrar el
municipi com ho faria qualsevol amb l’economia familiar: amb la davallada d’ingressos, cal
reduir al màxim la despesa. Aquesta aparent senzillesa en el plantejament no va ésser aplicada
en pressupostos anteriors i ara ens toca al nou equip de govern prendre aquestes mesures.
Això implica gestionar els cabals públics amb prudència i seriositat, però també, i sobretot,
vetllar perquè a les persones i famílies més exposades a la crisi no els falti el mínim de
subsistència exigible en una societat del primer món.
També és obligació del polític creure en el futur i treballar per ell. Aquells que fem política
municipal tenim, doncs, el mandat ineludible de preparar el camí perquè, quan s'esvaeixi el mal
son que avui patim, la nostra ciutat estigui preparada per a aquest futur en el qual creiem i al
qual ens neguem a renunciar.
Els missatges rebuts de les administracions central i autonòmica no són gens engrescadors.
Cal recordar que la Generalitat ja és deutora d’una quantia molt important envers l’Ajuntament i
ha anunciat que, durant l’exercici 2012, no reconeixerà cap de les certificacions del Pla de
barris.
El pressupost constitueix el document bàsic i imprescindible de la planificació econòmica de
qualsevol municipi i, en elaborar-lo, he tingut bona cura d'aplicar els principis de seriositat,
austeritat i rigor. El d’aquest exercici 2012 ha vingut marcat pel difícil entorn econòmic i la
reducció d’ingressos, motivada pel baix creixement d’activitat i els elevats nivells d’atur. En
conseqüència, el fràgil pols de la confiança dels consumidors incideix directament en una
economia que, com la bisbalenca, n'és molt dependent. La corporació municipal no pot ser en
absolut aliena a totes aquestes variables i el pressupost d'enguany està condicionat per elles,
així com per la situació de la nostra hisenda marcada en els darrers anys per un fort increment
de la despesa. També per l’amortització dels préstecs sol·licitats durant la legislatura 2007/
2011, que finançaven inversió dels anys 2008 i 2009. Aquests préstecs es van demanar amb
períodes de carència que vencen a partir d’aquest exercici i, per tant, s'han de començar a
pagar enguany. Tot això en un context on els ingressos municipals no han augmentat de forma
proporcional a l’increment de despesa.
Per això, hem aprovat uns pressupostos que en la vessant d'ingressos són molt prudents i a la
baixa, concretament uns 300.000 euros inferiors als dels exercicis anteriors.
Som conscients que la situació en què ens trobem colpeja durament els ciutadans. Aquest any
el govern central obliga per decret els ajuntaments a aplicar un augment notable del coeficient
de l'impost sobre béns immobles (contribució urbana) en un 10%. Aquest increment, sumat al
que en el seu moment ja havia aprovat la corporació, suposarà un increment mitjà del rebut
d’un 13%; per tant, per coresponsabilitat hi ha d'haver un efecte retorn a la ciutadania destinant
aquests ingressos a inversió.

Per tal de minvar els efectes d'aquesta mesura en les economies domèstiques, l’equip de
govern es compromet a aprovar un calendari de pagament de l’IBI que permeti un
fraccionament generalitzat i sense cap tipus de recàrrec per als ciutadans.
Aquesta legislatura té com a eix prioritari mantenir la qualitat dels serveis intentant maximitzar
la gestió i minimitzar el seu cost. Evidentment no serà gens fàcil. S’ha configurat un pressupost
que concentra els esforços en una limitació de despeses corrents, amb una reducció de prop
dels 400.000 euros, assegurant, tanmateix, el manteniment d’aquelles que són imprescindibles
per al normal funcionament de la corporació, i fins i tot incrementant aquelles que destinades a
garantir la qualitat de vida dels bisbalencs i bisbalenques, com son els Serveis Socials i l’Àrea
de Desenvolupament Local i Ocupació.
Però aquesta disminució només aporta una solució temporal, si bé important, al desequilibri
entre ingressos i despeses. Per redreçar la situació de forma permanent cal fer una reducció de
la despesa estructural formada bàsicament pels sous del personal al servei de l’Ajuntament.
Cal recordar que la despesa de personal en aquest darrer exercici ha gairebé doblat els
ingressos del mateix capítol i ha suposat un 60%, prop dels 6 milions d’euros, de la despesa
ordinària de la corporació.
Amb l'objectiu de redreçar la situació caldrà que, durant el primer semestre d’enguany,
aprovem i executem un pla de reestructuració de la plantilla de personal, que continuï amb el
que ja hem iniciat en aquest pressupost en què s’han amortitzat 15 places, si bé només dues
estaven ocupades efectivament, amb un estalvi de prop de 300.000 euros anuals. En aquest
punt és important destacar que l’afectació a la plantilla de personal serà inversament
proporcional a la capacitat de rebaixa que tots plegats aconseguim realitzar en les despeses
corrents.
Per fer efectiu el control sobre tota la despesa municipal es crea per primera vegada en
l’organigrama municipal l’Àrea de Gestió Econòmica i Financera. Consta de dues places
ocupades per personal ja present en l’organització municipal i, per tant, sense cap cost
addicional.
Les mesures de contenció ens permetran generar més de 300.000 euros d’estalvi
pressupostari que seran destinats a inversió, quantia que, si bé minsa, és la més important des
de l’exercici pressupostari 2007. Estem fermament convençuts que aquest és el camí i
demanem la complicitat dels bisbalencs i bisbalenques per tal de recórrer-lo plegats i amb el
mínim d'entrebancs possibles. Faig també una crida als partits de l'oposició perquè, sense
renunciar a la seva obligació de control i crítica a l'acció de govern, sàpiguen, com a
Ajuntament que també són, estar a l'alçada de les circumstàncies i ens ajudin a treballar per
aquest futur millor que tots volem per a la Bisbal.
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