
El govern de l’Estat ens trasllada la seva incompetència 

Durant els darrers quinze anys, l’Estat Espanyol ha  malgastat  una  quantitat  astronòmica  de 

diners, sense cap mena de sentit ni retorn.   

Aeroports  sense  avions,  autovies  sense  vehicles, trens d’alta velocitat sense passatgers,  

estacions al mig del no res o circuits de formula 1  sense  carreres  són  només  alguns  dels 

exemples que han portat l’economia de l’Estat  a punt de fer fallida. 

Però tot això no ha estat de franc. La delicada situació econòmica de l’Estat ha cridat l’atenció 

d’Europa i Espanya s’ha vist obligada a prendre  mesures duríssimes per intentar salvar-se de la 

fallida econòmica. 

Però  Madrid,  en  lloc  d’entendre  la  situació  i deixar de malgastar, s’ha dedicat a traslladar la 

pressió d’Europa cap als diferents territoris i administracions, i per tant els ajuntaments i els 

ciutadans ens hem convertit en víctimes de la seva mala gestió. 

Sense anar més lluny, tots els ajuntaments hem  estat  obligats  per  llei,  encara  que tinguem  

els  pressupostos  sanejats,  a  tot un seguit de mesures que limiten la nostra capacitat de 

decisió.  

Per  exemple,  els  ajuntaments  que  tenim superàvit a final d’any (quan no s’han gastat tots 

els diners ingressats i per tant tenim estalvis), l’Estat  ens  obliga  a  agafar  aquests  diners 

estalviats i utilitzar-los per tornar anticipadament els  préstecs  als  bancs,  els  quals  en  són  

els únics beneficiats. 

Però hi ha altres mesures que, per culpa de l’Estat,  afecten  als  ciutadans  directament. Entre 

aquestes hi trobem el repàs de tots els termes municipals que està fent el Ministerio de 

Hacienda, buscant edificacions que no estiguin donades d’alta al cadastre o bé que no hagin 

actualitzat  el  seu  valor  quan  han  fet  obres.  

Feina que fan amb el propòsit d’augmentar els ingressos quan l’Estat liquidi als ciutadans els 

seus impostos. 

Tot això, sumat a la incapacitat continuada de posar-se  d’acord  per  formar  govern,  fa  que 

els  ajuntaments  i  els  ciutadans  ens  vegem clarament perjudicats per un Estat que, lluny 

d’ajudar,  dificulta  de  manera  exagerada  el nostre dia a dia. 
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