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22/10/2018
Discurs del cap del grup Quim Fernàndez en el Ple extraordinari d’aprovació inicial de
les Ordenances Fiscals i el Pressupost 2019

PLE APROVACIÓ INICIAL OOFF I PRESSUPOST 2019
Bona tarda a tothom,
Volem començar felicitant al Sr. Jerez per portar a aprovació de forma conjunta el
Pressupost i les ordenances fiscal pel 2019, tal i com es va comprometre ara fa un any.
Però entendran que no pugui estar-me’n de “DENUNCIAR”, que l’objectiu s’ha aconseguit
a costa de no comptar amb la “PARTICIPACIÓ” dels grups municipals.
Fins i tot s’han saltat, COM VAM DENUNCIAR A LA COMISSIÓ INFORMATIVA, la
normativa i els drets dels regidors reconeguts en el ROM. FET QUE ÉS MOTIU PER
INVALIDAR UNA SESSIÓ.
Hem d’advertir que vam arribar a la comissió informativa, celebrada dijous passat amb
només, repeteixo, NOMÉS, un decret i un power-point.
Només hem tingut tres dies, TRES, per estudiar i analitzar la documentació. Vostès
creuen que això és seriós? Creuen que això és suficient per posicionar-nos amb
responsabilitat sobre unes ordenances i un pressupost de més de 140M d’euros?
Creuen que això és TRANSPARÈNCIA?
No dubtem de la dedicació i bona intenció del regidor...
Però a més de complir terminis, per complir amb allò que tant sovint repeteixen de ser
“Un govern obert, honest i eficient” també cal lliurar en temps i forma la documentació
perquè l’oposició hi pugui treballar com li correspon fer-ho.
Fet aquest preàmbul, que hauríem preferit no haver de fer, passarem a comentar i
posicionar-nos sobre els punts que es porten a aprovació.
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Pel que fa a les ordenances fiscals i les subvencions relacionades, els hi avanço que no ens
hi oposarem. Hi trobem una certa “ànima social” així com una voluntat mediambiental.
Recullen aportacions aprovades pel Ple municipal com la nova T-10 o el que han
anomenat T-ROSA, per a persones de 65 anys o més.
Els hi reconec que no he acabat d’entendre el motiu per un increment lleugerament
superior a l’IPC i gairebé un punt més respecte altres preus públics, en els preus del
Sorrall.
Sorprèn, la congelació de l’IAE justament en el darrer any del mandat, quan vostès eren
partidaris d’un increment únic i elevat el primer any i va ser motiu de debat dins l’anterior
govern, com a conseqüència del qual vam pactar un increment progressiu. Si aquest fet el
sumem a la congelació d’altres tributs i taxes, com, per exemple, l’IBI i la brossa, hi
endevinem una maniobra electoral per evitar el possible desgast per aquest increment.
Vostès em diran que ho fan molts governs i jo els he de dir que a aquestes alçades ja no
enganyen ningú.

Pel que fa al Pressupost, un any més ens trobem amb que només disposem de números.
Tenim els llistats i informes elaborats pel personal de la casa, especialment el de Gestió
Econòmica, encara que hem de suposar que hi han pogut participar també altres serveis.
Des d’aquí, un any més, el nostre agraïment i felicitació per la feina que fan.
Però com ja va passar amb el Pressupost 2018, no disposem ni de l’antic PAM ni de cap
Pla d’Acció.
Per disposar del Pla d’Acció del 2018 hem d’entrar al web municipal i hi trobem el
document que porta data de maig de 2018, mesos després de l’aprovació del pressupost i
pràcticament a mig exercici.
Els 27 regidors/es que som aquí no tenim perquè entendre-hi de números, sinó que tenim
l’obligació de definir, proposar i decidir polítiques, que es tradueixen en accions.
Un any més els hi pregunto: amb el pressupost que porten avui a votació, què pensen
fer? Esperaran al maig de 2019, és a dir a les properes eleccions municipals per explicarnos-ho?
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Podríem comentar alguns números, com per exemple l’increment en la despesa del
Mataró-Bus, però primer els hi he de preguntar una vegada més, que ha passat amb el Pla
de Mobilitat? Quin calendari tenen per a la nova concessió del transport urbà de
passatgers? Perquè aquí fem política, no comptabilitat.
També queda clar pels números, malgrat no disposem de cap Pla d’Acció, que segueixen
sense apostar pel comerç, el turisme i l’empresa, elements importantíssims per a
nosaltres si volem que la ciutat es desperti i ocupi el lloc que mereix, en lloc d’anar a
remolc de la tendència general.
No respecten el Pla d’Inversions pel Mandat. Com passa, per exemple, amb els 125.000€
destinats a la Presó i que han desaparegut, mentre apareixen 115.000€ per un nou
equipament cívic al Palau del que no s’ha informat. Seguint en aquest capítol, malgrat
aplaudim la proposta de pista poliesportiva coberta a Cerdanyola, ens preguntem que ha
passat amb el cobriment de la pista de Cirera, una vegada ja es van resoldre els
impediments urbanístics.
Tenim molts números, però encara no sabem quina és la seva proposta definitiva pel que
fa a l’empresa municipal PUMSA, que tots hem coincidit en que va ser, per la seva
actuació en temps passats, la causa de gran part dels nostres mals.
L’aspecte positiu és l’aposta per l’habitatge social, tot i que tots estarem d’acord en que
encara fan falta més esforços.
Per acabar amb el pressupost, aquesta ciutat tenia una tradició de participació que han
liquidat aferrant-se als pressupostos participatius. On són els debats sobre les propostes
de millora? Què ha passat amb el compliment del reglament marc dels consells de
participació, que obliga a explicar el pressupost de l’àmbit al corresponent consell?
Finalment, fer notar la incidència per manca de crèdit en algunes partides que posa de
manifest l’informe econòmic-financer. Confiem que ho resoldran abans de l’aprovació
definitiva.

Quan parlem de la plantilla i la relació de llocs de treball, desgraciadament ens hem de
repetir en gran part amb el que vam dir al ple del passat mes de setembre.
No podem passar per alt que la modificació de llocs de treball que tenim davant no és
complerta.
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Han passat dos mesos des de que els hi vam dir i fa més d’un any que governen sols amb
una nova organització, que com molt bé saben no compartim. La modificació de RLLT que
porten avui a aprovació segueix obviant els seus canvis organitzatius. Canvis que ningú els
obligava a fer, que va ser una decisió seva, pactada amb vostès mateixos i que responia
només als seus interessos.
Hem d’insistir en que el passat 14 de novembre van crear, per decret:




La Direcció d’Urbanisme
La Direcció d’Innovació i Qualitat i ...
La Direcció de Polítiques de Benestar Social

Les dues primeres cobertes amb personal de la casa en comissió de serveis. És a dir, les
persones designades van assumir una responsabilitat no reconeguda a la RLLT i per la que
no reben la corresponent compensació econòmica.
Van crear un lloc d’adjunt/a a cap d’àrea que no existeix a la RLLT i també van donar
noves responsabilitats a alguns/es caps d’àrea, responsabilitats que no queden reflectides
en la corresponent fitxa del seu lloc de treball.
Però aquestes no són les úniques places que es trobem “a precari”. Un altre exemple el
tenim en el lloc de cap de projectes transversal i organització, més tard sumat al de
director de recursos humans. Que com saben, per a nosaltres és un lloc molt sensible en
referència al codi ètic que, malgrat no hem vist en aquest ple, van aprovar per decret.
Per altra banda, i sense tenir aprovat encara un nou Pla de Comunicació i sense que
figures a la RLLT, es va traslladat un tècnic de Cultura al Servei de Comunicació, fent
tasques de periodista. Ara ens l’afegeixen a la modificació, però en cap moment ens han
explicat com substituiran el tècnic que perd la direcció de cultura i tampoc hi ha cap
informe d’aquest direcció on hàgim pogut llegir que en poden prescindir.
No hem sabut trobar cap nou lloc de treball directament relacionat amb el seguiment de
l’aplicació del PE M2022. Pla que, com ja vam dir el setembre, s’ha aprovat d’amagat,
sense ni tan sols donar-ne compte en aquest Ple.
Si que s’inclouen modificacions per a la creació de noves places, no temporals, sinó
d’agents, de la Policia Local. Ara bé, nosaltres des del GOVERN i des de fora, sempre hem
defensat que calen més recursos humans al Servei de Benestar Social, mentre que vostès
només en proposen algunes modificacions menors dins el servei.
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Tampoc figuren a la proposta els compromisos de revisió de diferents llocs de treball,
especialment dels provinents d’antics organismes autònoms, amb condicions laborals
inferiors a les del personal que ja es trobava a l’Ajuntament,
No ho van fer amb el pressupost del 2018 i tampoc ho fan amb el pressupost pel 2019.
I tot això passa en una direcció que nosaltres vam denunciar que no s’havia cobert
adequadament. Fet, que com és coneixedor el regidor, hem seguit treballant i disposem
de més informació que ho confirma.
Davant d’aquest panorama és impossible que puguem compartir la proposta d’acord que
avui ens presenten.

Moltes gràcies,
Quim Fernàndez
Cap del grup municipal de CIU Mataró

