HEM APROVAT ELS PRESSUPOSTOS 2020
El dilluns 16 de desembre el Ple de l’Ajuntament de Berga va aprovar els pressupostos
municipals del 2020 i ho va fer quan toca, abans d’acabar l’any, de manera que es
podran aplicar plenament a partir del mes de gener. Des de la Candidatura d’Unitat
Popular confiem que els comptes aprovats serviran per seguir encarrilant la
complicada situació econòmica de l’Ajuntament i alhora garantir els drets dels veïns i
veïnes de la ciutat.
Plantegem uns pressupostos sense grans projectes i amb una notable disminució
d’ingressos i de despeses, sobretot per la desaparició de la partida de recollida
d’escombraries (que gestiona el Consell Comarcal) i perquè encara no s’ha comptat
amb les principals subvencions de la legislatura. Això sí, aprofitant la carència de dos
anys en el pagament dels crèdits ICO s’ha pogut incrementar la despesa corrent, per
millorar la dotació de les partides bàsiques de la ciutat i garantir el pagament a temps
de les nòmines i els proveïdors.
A les eleccions del passat mes de maig, la CUP va aconseguir 8 dels 17 regidors del Ple,
fregant la majoria absoluta, de manera que per aprovar els pressupostos calia el suport
o l’abstenció d’algun regidor de l’oposició. Les últimes setmanes hem treballat amb la
resta de grups, facilitant-los tota la informació i negociant propostes i esmenes.
JxB va concretar 7 esmenes, de les quals vam respondre favorablement a les 5 que no
implicaven incrementar despesa i que, de fet, ja dúiem incloses al projecte de
pressupostos. L’escull més important va ser la petició d’invertir 200.000€ per instal·lar
plaques solars als edificis municipals, proposta que compartim però que no vam voler
incloure als pressupostos fins a disposar del finançament necessari, cosa que va
provocar el seu vot negatiu. Ho entenem, tot i que creiem que una abstenció hauria
representat millor la feina conjunta i la col·laboració de les últimes setmanes.
ERC va votar negativament als comptes sense fer-hi cap esmena concreta, esgrimint
que no hem previst suficientment com pagarem les quotes dels crèdits ICO dels anys
2022 i 2023 (encara herència de la nefasta gestió econòmica dels governs municipals
anteriors al 2015). Tenim clares les línies de treball necessàries per fer front a aquest
obstacle futur, però la recepta no pot ser una retallada encara més dràstica de la
despesa per aquest 2020, que la ciutat no es mereix.
El regidor del PSC va oferir el seu vot favorable als comptes a canvi del nostre
compromís a treballar en una sèrie de línies compatibles amb el nostre programa
electoral i sense implicar nova despesa. Li agraïm la predisposició i col·laboració.
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