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Els vilatans , normalment, no ens preocupem gaire del comptes  municipals, tot i que en 
el fons som conscientes  que poc o molt afecten directament , no tan sols a les nostres 
butxaques, si més no també el desenvolupament de la nostra Vila i  de llur societat en 
gaire bé tots els espectes (mobilitat, manteniment, sanitat,ensenyament, cultura, treball, 
seguretat etc...), per això és important parlar-ne.  

El primer que cal dir és que el Pressupost Municipal no és una relació comptable de 
xifres i prou, si més no  aquestes xifres són les que fan possible les voluntats polítiques 
de qui els confeccionen, i en darrera instància, el desenvolupen i fan complir-lo, o sigui 
els nostres governants, i en són responsables únics,  els grups polítics que han  obtingut 
el suficient marge de vots per fer-lo.  

Al Masnou ens governa una coal.lició formada per set regidors del PSC-PSOE  i tres de 
Iniciativa per Catalunya –Verds-Esquerra Unida Alterniva , sumen en total 10  dels 21 
regidors del Consistori, per tant són minoria,  però varen poder tirar-los endavant  
gràcies a l´abstenció d´ Esquerra Republicana ( tres regidors) , ja que tant CiU (sis 
regidors) i PP (dos regidors) varen oposar-s´hi. Això vol dir que no tenen el suport ni de 
la meitat dels nostres representants a l´Ajuntament, i per tant neixen amb un escàs 
recolzament per els temps que corren, quant més necessari és fa aplegar esforços de 
tothom.   

Quan entrem al seu anàlisi, ens trobem que respecte el 2008 es preveu una devallada en 
la recaptació d´impostos indirectes i taxes de prop de 1.600.000,- euros , que es preten 
compensar amb l´augment dels impostos directes ( molt poc 200.000 ,- € ) més 
rendiments patrimonials ( poquíssim 100.000,- euros ) , i la resta  ens encomanem al 
papa Govern espanyol , la mama Generalitat i la tieta Diputació que hauran de 
augmentar la seva participació habitual en un  30 % més, això s´ ho creu algú?.Fins 
gairebé el milió d´euros ès deduiran de les depeses corrents,o  sigui,  dels serveis 
obligatoris del Municipi,( solament el Manteniment  es reduiex en 500.000,- euros) , 
amb la paradoxa, vergonyant , que les depeses en personal augmenten en  470.000,-  un 
4,7% , que deixen l´estalvi anterior en practicament no res. Sortl que es preveu mantenir 
les despeses socials  i de promoció econòmica, encara que no sabem com s´ ho faran 
realment, ja que la manca de realisme en els ingressos ,(l´Institut Català d´Assistencia 
Social de la Generalitat ha rebaixat la seva participació en un 36% - de 410.00,- a 
147.500,- euros, la qual cosa és sintomàtica), obligarà, sens dubte , també, a retallar la 
despesa en aquestes àrees, i el que és més preocupant encara, diferir, molt més, els 
pagaments als usuaris i proveïdors,excepte les nòmines i els S.Socials que són per llei  
el primers acreedors, es donarà el cas, per primera vegada en la  història dels 
ajuntaments  democràtics, que amb els propis impostos municipals no es podran pagar 
els sous.  

Estem en temps molt dificils, i és en aquestes situacions on es demostra l´alçada de 
mires dels governants, i creiem que un consens entre tots el grups municipals, hauria 
estat possible. Com? Doncs:  



1er.- Amb voluntat política:Reconeixen el Sr. Alcalde que està en minoria i que depen 
massa de dos grups petits, i per tant , obrir-se al pacte amb C i U, com a mínim.  

2on.-Amb realisme : Tirant enrrere les partides d´inversió en l´aberració de la 
recompra  de l´antic cuartel de la Guardia Civil, i alguna cosa més, com la rebaixa 
substancial de les partides en “Solidaritat i cooperació internacional” quan el que 
necessitem ès atendre als nostres en primer lloc, i anul.lar les depeses en un canal de TV 
de TDT que de moment  no es veu al Masnou, segur que el consens hauria estat 
possible.  

3er. Amb coratge : Un cop assolit un consens ampli, asseure´s amb els sindicats i 
representats dels funcionaris i renegociar els increments de sous ( 3% més, que en mala 
hora i en manca total de sentit comú, el govern de l´Estat va aprobar en els seus 
Pressupostos Generals), el que vol dir no aplicar-los , prenen exemples de molts 
treballadors de les empreses privades,molt recents, així com començar l´amortització de 
places de funcionaris i personal laboral, a fi de rebaixar l´inacceptable 49% en despeses 
de personal, fruit no tan sols del 3% esmentat abans, sinó d´una política laboral massa 
alegre en els anys  anteriors, oblidant que aquesta despesa es consolida per si sola i 
obliga a estrènyer el marge de maniobra de la resta.  

4art.- Amb sentit comú : Els punts anteriors conclouen en aquest, es a dir amb voluntat 
política, realisme i coratge, els números del Pressupost Masnoví pel 2009, segurament 
s´haurien ajustat a la realitat dels moments actuals, aprovat-lo abans d´acabar el 2008, 
que és el correcte, i la seva aplicació real fora ajustada, però sense perjudicar greument 
les finances municipals, inclús ens atreviríem a dir que les inversions en obra pública ( 
no  per l´ex quarter de la Guardia Civil, 241.000,€ ni en totes les expropiacions 
635.000,- €, naturalment.), generadora de llocs de treball, s´haurien augmentat 
sensiblement, ja que la capacitat d´endeutament encara és força sostenible, i és el que 
toca fer a totes les administracións públiques, quan van mal dades.  

No ha estat així, i  tenim un pressupost irreal,pràcticament igual que el de l ´any 2008 
(any de bonança) en les xifres globals, que portarà molts problemes en la seva aplicació 
i en consequencia la situació econòmica i social de la nostre Vila s´agreujarà, i en seran 
responsables únicament l ´Alcalde i els grups que directament (PSC-PSOE i Iniciativa ) 
i indirectament (ERC)  l´han aprobat, i no  podran demanar responsabilitats de cap mena 
a l´oposició , perquè aquesta ha actuat correctament , ja que  al no estar convidada a un 
consens seriós, a fet el que calia : senyalar els defectes i remarcar les diferències de 
prioritats que globalment es contemplen en l'orientació política dels comptes , tot  i que 
en alguns punts, molt concrets, segur que hi esterien d´acord.. 
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