Ha passat un any.
El temps passa de pressa i tornem a tenir damunt la taula un nou Pressupost Municipal, l’any
2022 és a la cantonada.
Aquest grup municipal en les properes setmanes es reunirà amb l’equip de govern per tal de
veure quin ha estat l’execució de les nostres propostes pel pressupost del 2021, per les quals,
junt amb les propostes del govern municipal i per responsabilitat, va fer que el nostre vot fos
positiu. També es cert que la excepcionalitat de la pandèmia de la Covid19 va tenir a veure
amb el nostre posicionament, i no vam posar pals a la roda en un any que es preveia molt
més que complicat en molts aspectes.
Enguany la pandèmia Covid19 sembla que ha entrat a formar part de la “normalitat” del
nostre dia a dia, és per això que la negociació del pressupost caldrà fer-lo des de moltes altres
vessants i criteris.
En primer lloc, com s’ha escrit més amunt, abans de negociar el pressupost 2022, caldrà que
el govern PSC-Podemos ens passi comptes de l’execució del pressupost 2021, de com s’ha
millorat l’Àrea d’Economia de l’Ajuntament per un millor control pressupostaria i de la
implantació de la comptabilitat analítica tal i com vam demanar
Un cop fet això, demanarem que pel 2022 es faci un pressupost realista i prudent tal i com el
nostre programa electoral per aquest mandat plantejava. Com sempre el pressupost haurà
de tenir la mirada fixada en les persones, especialment en les més vulnerables.
El pressupost pel 2022 com els del anys següents, hauran de comptar en fomentar les
energies renovables, no hi ha prou en signar i adherir-se a manifestos, cal ser un exemple
amb realitats a nivell local.
La neteja dels carrers és una assignatura pendent, la nostra ciutat no està neta.
Reactivar la economia local i fomentar l’ocupació a la ciutat també haurà de tenir algunes
partides dins el pressupost 2022.
Més endavant, un cop passat el ple municipal on es debati i s’aprovi, si és el cas, el Pressupost
Municipal 2022, donarem compte de les nostres aportacions i sentit del vot.

