
Estan hipotecant el futur de l’Ajuntament? 

El passat 29 de juny, en un Ple Extraordinari, es van aprovar, amb el vot en contra 

d’ERC-Avancem-AM i la CUP, un seguit de modificacions al Pressupost de l’Ajuntament 

per l’any 2017. Entre elles, inversions considerables en el nucli antic o el gimnàs a 

l’Escola Beat Bonaventura, finançades, en part, amb subvencions de la Generalitat i la 

Diputació i, en part, amb un préstec a llarg termini (10 anys) per import de 903.776,12€ 

Al marge d’estar en desacord amb aquest endeutament de dues legislatures i mitja , hi ha 

un seguit d’aspectes legals que el govern de l’alcalde Cruset incompleix sistemàticament. 

Des del nostre grup municipal ens preocupa especialment i volem denunciar-ho i fer-ho 

saber. 

Com podem aprovar una operació de crèdit tan important per aquest any 2017 si encara 

no s’han liquidat ni aprovat els comptes generals dels anys 2015 i 2016 tal i com exigeix la 

Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya? És negligència, és deixadesa? O 

és que el nostre Ajuntament està pel damunt de la resta que compleixen rigorosament 

amb el lliurament dels seus comptes al nostre govern? Tenim por que la Generalitat 

fiscalitzi els nostres comptes? No només amb les aparences i la façana hem de ser els 

més grans. En el compliment dels nostres deures, també. 

Cal saber que l’article 41.5 de la llei 18/2010 estableix que l’incompliment en la tramesa 

del compte general pot derivar en la retenció i, finalment, pèrdua de les transferències i 

subvencions procedents de la Generalitat. 

Per altra banda, i al marge d’aquesta greu anomalia formal, volem reiterar que Riudoms 

també necessita inversions en bens i serveis. Ara bé, cal ser molt curosos alhora d’establir 

quins han de ser. Perquè no fem una veritable consulta a la població? Que no sigui 

condicionada, ni teledirigida com la de la Fira, que inviti realment a la ciutadania a 

participar en el destí de les inversions. Això si que seria transparència i participació. La 

resta, façana.... 


