
El govern municipal fa tard amb el pressupost pel 2016 

Estem acabant el mes de gener i el govern municipal encara no ha presentat el pressupost per 

al 2016. De moment s’ha prorrogat el del 2015. Des d’ERC-Avancem ja vam comunicar a 

l’equip de govern que enteníem que l’any 2015 ha estat un any “complicat” (nou govern, tres 

eleccions, presentació de més documentació al Ministeri d’Hisenda, etc.) però que això no 

justificava els reiterats retards en la tramitació de la gestió del dia a dia de l’Ajuntament. 

Aquests retards es van notar en la liquidació de l’exercici pressupostari del 2014 i amb la 

tramitació de les noves ordenances fiscals, i ara es tornen a fer evidents amb el pressupost per 

al 2016. 

L’administració -i l’Ajuntament és la més propera al ciutadà- ha de donar exemple i complir els 

terminis establerts. Això és, de fet, el que se li demana a qualsevol ciutadà o empresa quan ha 

de presentar algun tipus de documentació davant l’administració: complir els terminis. 

Des d’ERC-Avancem hem ofert la nostra col·laboració al govern municipal en diverses ocasions 

com a mostra de vot de confiança. Tanmateix, de moment tot continua igual: l’equip de govern 

presenta les seves propostes directament a les comissions sense buscar prèviament punts 

d’entesa amb l’oposició. Per això des d’aquestes línies exposem alguns dels punts que creiem 

que hauria d’incorporar el pressupost del 2016:  

• un mínim d’un 3% en inversió social 

• l’activació de la taxa de penalització pels habitatges buits propietat de les entitats 

bancàries 

• una partida destinada a combatre la “pobresa energètica” 

• l’estudi d’un pla de desenvolupament turístic local 

• partides per promoure l’activitat econòmica local: per al comerç, les empreses i per al 

sector agrari.  

• una revisió de la partida de subvencions i ajuts a les entitats locals 

Llàstima perquè al pressupost del 2016, preparat amb temps, hi haguessin pogut participar i 

col·laborar molts riudomencs i riudomenques. 
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