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2A. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST MUNICIPAL 2019
Moltes gràcies i Bona tarda a tothom, també els que ens escolten a través de la xarxa,
Com s’ha dit i com tots sabem, avui és porta PER SEGONA VEGADA a consideració d’aquest Ple
Municipal, una proposta de pressupost de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 2019.
En els anys que porto com a regidor d’aquesta ciutat, que és la meva, és la primera vegada que passa
això. És veritat que en el mandat passat, un mandat on el govern no podia disposar de capítol
d’inversions a causa del gran deute heretat de governs socialistes i tripartits amb PSC, ERC i Iniciativa,
hi va haver un pressupost prorrogat i un d’aprovat per la Junta de Govern, com permetia en aquell
moment LRSAL (Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local), tan criticada per la
majoria de grups, com ens advertiria el Sr. López (PP).
Aquest dies, aquestes setmanes, des de la primera votació, en la que la proposta de pressupost del
govern va ser rebutjada pel Ple, el govern ha après algunes coses, però el seu aprovat és justet. Un
aprovat d’aquells que no arriben ben bé al 5, però el professor decideix donar una oportunitat a
l’estudiant tot esperant que reaccionarà amb responsabilitat i més treball i una altra vegada no li caldrà
fer l’examen de recuperació.
D’una banda,
➔ Han aprofitat el temps entre ambdues propostes per incorporar els projectes sortits dels
Pressupost Participatius i aquest fet permetrà iniciar abans la seva execució.
Si fa un any s’hagués fet abans la corresponent modificació pressupostària (que personalment
no tinc clar que sigui necessària), potser ara les propostes ja serien tangibles i això jugaria a
favor d’aquesta nova forma de participació directa de la ciutadania.
➔ S’han recuperat inversions pactades, programades i presentades en el marc del Pla
d’Inversions pel Mandat, que, INCOMPRENSIBLEMENT, havien retirat de la llista en la
proposta inicial pel 2019.
➔ Han estat receptius i capaços de modificar algunes partides del pressupost ordinari, que
sempre havia semblat un fet impossible de realitzar. Partides socialment importants, partides
en benestar social, cultura, esports i de foment de l’activitat de les entitats.
➔ També han modificat considerablement les inversions en qüestions tan importants com
l’Habitatge i el Pla d’Impuls del Centre, entre altres.
➔ I, finalment, ENCARA QUE SIGUI PER OBLIGACIÓ, MÉS QUE PER DEVOCIÓ, han baixat a l’arena
de la negociació amb els diferents grups de l’oposició. M’agradaria pensar que amb tots.
Negociació que ha portat el Sr. Jerez, però en la que també hi ha participat el Sr. Alcalde. Val
més tard que mai!
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Però, d’altra banda,
Després que el Ple rebutgés la seva primera proposta de pressupost, sobretot les primeres setmanes,
vostès es van dedicar a fer una cosa que és lletja; ho és humanament i ho és políticament: es van
dedicar a pregonar que si la ciutat no tenia uns pressupostos era per culpa dels altres, sobretot nostra.
Es van oblidar (encara que no s’ho creguin) que vostès són el govern, i quan un govern es troba com
s’han trobat vostès, el que ha de fer és entonar un “mea culpa” i a la vegada fer la reflexió de “potser
no hem treballat prou, a veure si ho podem esmenar”.
Vostès i els seus nous socis, que per altra banda no els veiem asseguts als ascons municipals pel que fa
a les sigles i els que veiem asseguts i els ciutadans de Mataró van donar el seu suport no apareixen
enlloc, si més no amb les sigles que signen, han tingut temps per posar-se d’acord en ALGUNA COSA
QUE AVUI NO SABEM, PERÒ QUE MOLT PROBABLEMENT EN SENTIREM A PARLAR A LES PROPERES
ELECCIONS MUNICIPALS.
Nosaltres els hem reclamat més d’un cop que treballessin per la ciutat, per governar la ciutat. Els fets
ens donen la raó. A pocs mesos de les eleccions, han preferit prioritzar les estratègies pel PODER en
lloc de treballar a fons propostes per a la ciutat.
Han tingut temps per teixir una entesa per sumar algun vot més (POCS) als seus pressupostos, però no
n’han tingut tant per millorar-los substancialment com per recollir el vot favorable d’altres grups com
el nostre.
•

No han fet res per tenir una aposta més forta i decidida per a la Promoció de la Ciutat i la seva
activitat econòmica

•

No han fet res, o han fet molt poc, per posar més diners per a Comerç, Empresa i Ocupació els recordo que el 1r repte del PE M2022 és combatre l’atur-.

•

No han fet res per posar-se les piles pel que fa al PLA D’IMPULS DEL CENTRE

•

No sabem veure quin gran canvi o avenç reflecteixen els pressupostos en matèria social (tot i
reconèixer l’esforç en Habitatge, per altra banda reclamat també per més grups)

•

No trobem una aposta per l’esport i la cultura com a elements de creació d’ocupació i de
projecció de ciutat

•

No trobem els canvis que la ciutat necessita per impulsar els grans reptes culturals

•

No sabem veure que hi hagi més recursos per a les entitats de la ciutat en general. I aquí, per
elegància, no parlaré de clientelisme.
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•

No tenen el full de ruta que representa el Pla d’Acció

Això pel que fa referència al fons…
...Però les formes també són importants.
El que diré ara ho puc dir amb l’autoritat que em dona ser el regidor que porta més temps en aquest
Consistori…
…ho puc dir després d’haver vist com treballaven els dirigents del PSC que van ser aquí abans que
vostès, en els mandats dels alcaldes MAJÓ, MAS i BARÓN...
...I els he de dir que MAI, repeteixo, MAI, havia presenciat un exercici de cinisme polític com el que he
vist aquestes darreres setmanes aquí.
En política les formes també són importants.... les formes són missatges…
Les formes són la manera que nosaltres diem als nostres amics, veïns o conciutadans el que estem
disposats a fer per aconseguir les coses…
Les formes són la manera en que nosaltres interpretem les regles del joc i la manera en que estem
dient als altres com s’han d’interpretar…
Jo, no estic aquí per donar lliçons a ningú…
I NO ho vull fer perquè a casa seva tothom sap el que té i ningú et pot venir a explicar com has de fer
les coses…
…però…
El seu pacte, …
…des del punt de vista de les formes…
...des del punt de vista de l’ètica...
…des del punt de vista de l’acord que en el seu dia tothom es va apuntar a signar CONTRA EL
TRANSFUGUISME…
…fixis bé que no parlo de CAP concepte jurídic, sinó d’acords polítics, ...
...Deia que no sé si el seu pacte és ètic, ni si respon a la filosofia del Codi de Conducta de que tant hem
parlat. El que sí sé, és que NO ÉS GENS ELEGANT.
No és elegant per vostès i no és elegant pels que el signen.

Grup Municipal CiU – Mataró
Ajuntament de Mataró
La Riera, 48, 2on.
08301 MATARÓ
Telèfon 93 758 21 03 - A/e grup.municipal@ciumataro.cat

Crec (encara que em diguin que sóc antic) que les coses no es poden fer així.
La política no s’ho mereix.
Els companys d’aquest Consistori, siguin del color que siguin… REPETEIXO, siguin del color que siguin,
NO S’HO MEREIXEN.
I, sobretot,... la ciutat de Mataró tampoc es mereix tornar a sortir a les pàgines dels mitjans de
comunicació per un gest negatiu com és el TRENCAMENT, de facto, DEL PACTE CONTRA EL
TRANSFUGUISME.
I seguint amb aquest tarannà que estic denunciant, també volem deixar constància de la poca
elegància i poca visió política del Sr. Alcalde anunciant a la premsa quin seria el vot de grups municipals
que no són el seu, quan encara no s’havia celebrat la Comissió Informativa i quedaven alguns serrells
per tancar l’acord.
També LA MANCA DE RESPECTE I EL MENYSPREU del Sr. Alcalde a l’anunciar el seu posicionament
respecte l’ampliació de Mataró Parc en el seu primer acte electoral, quan aquest tema s’està discutint
en una comissió per mandat del Ple i el seu grup, hores d’ara, no ha manifestat cap posicionament tot
i presidir-la i haver preguntat als altres quina era la seva.
Per tot plegat, el nostre vot a aquests pressupostos no pot ser de cap de les maneres favorable. EL
NOSTRE VOT SERÀ D’ABSTENCIÓ.
I serà d’abstenció i no negatiu perquè, com els he dit abans, han fet un gest i hem arribat a alguns
acords. Acords que aquesta vegada esperem que es compleixin en els terminis pactats. Acords, que, a
més de qüestions estrictament econòmiques que ja he citat, tenen a veure amb comissions de
seguiment importants que troben pendents de constituir-se, com la del PE M2022 o la Taula del Llibre
Blanc de la Cultura, així com la constitució de la Comissió d’Ètica o l’estudi de viabilitat d’una piscina
olímpica coberta.
Serà d’abstenció i no negatiu perquè volem que la nostra ciutat tingui un pressupost que li permeti
mirar al futur, tot i les mancances que trobem en la gestió de l’actual govern municipal.
Serà d’abstenció i no favorable, perquè el seu aprovat és excessivament just per un govern com el que
Mataró es mereix.
Moltes gràcies,

Quim Fernàndez i Oller
28 de gener de 2019

