
El pressupost és segurament allò més important que es decideix a l’Ajuntament un cop
a l’any. Aquest ens diu els diners que tenim aquest any i també com ens els gastarem,
que és on hi ha més discussió. Ara bé, tot i que cada any l’hem d’aprovar, el pressupost
va més enllà. I és que molts temes, moltes iniciatives, molts projectes, etc, es plantegen
a més anys vista. Moltes vegades perquè amb el pressupost d’un any no es pot fer front
al cost d’algunes inversions plantejades, altres vegades perquè és evident que allò que
iniciem ha de tenir una continuïtat. És per això que és important fer-se les següents
preguntes: com està Salt? quines necessitats té? quines són les més urgents?
quines necessitats es preveuen en el futur? com volem que sigui el nostre poble?
A vegades hi ha inversions que un cop realitzades són molt evidents per a tothom.
D’altres en canvi, no es veuen tant, però van fent una feina molt important encara que
els fruits es vegin més a llarg termini. El problema és que les legislatures duren quatre
anys i sovint es prioritza allò que és més constatable de cares a presentar la feina feta.
Amb aquesta manera d’actuar, malauradament força estesa, no s’acaben d’encarar mai
amb prou convicció molts temes que necessitarien d’un impuls decidit.
El nostre grup municipal, creu que Salt necessita encarar el futur fent front al dèficit en
polítiques socials i a les mancances en polítiques culturals, enteses aquestes des d’una
perspectiva popular, de base.
Salt té una realitat que no es pot obviar. Hem d’intervenir decididament amb tot allò que
puguem, en la recerca d’un equilibri social que afavoreixi el benestar per a tothom, i
una bona convivència. Hem de fer possible que la gent es quedi a Salt, que hi pugui
arrelar, que pugui participar de la dinàmica del municipi; en les associacions, entitats o
en la seva vida política.
Al mateix temps hem de donar un impuls definitiu a tot allò que crea identitat, a tot allò
que manté un poble viu. Hem d’acabar amb la precarietat que es troben les persones i
col·lectius que en aquest poble volen realitzar activitats, volen organitzar gent, volen
dinamitzar culturalment. Aquelles persones i col·lectius que fan que la paraula
participació adquireixi un sentit real i que el fet de pertànyer a un poble sigui alguna
cosa més que allò que acompanya el codi postal.
Aquestes són, a grans trets, les nostres prioritats. Prioritats que no vol dir deixar de fer
altres coses importants, però sí que vol dir que quan es concreten moltes propostes,
inversions, etc, es tingui clar cap a on han de caminar.
El nostre grup municipal, ha considerat que el pressupost d’enguany no fa aquests
plantejaments i per això no ha tingut el nostre suport. També era difícil que el tingués
després que l’equip de govern vulnerés un acord majoritari del Ple (en el tema del
c/ Major ) i no se’ns fes cas quan vam demanar que almenys es fes una consulta popular
sobre quina era l’opinió dels veïns de Salt.
Tot i així la nostra voluntat sempre ha estat intentar fer avançar les coses que creiem
importants. És per això, que tot i que el pressupost del 2001 no és el que haguéssim fet
nosaltres, sí que hi ha hagut certa entesa per redreçar-lo bastant. També amb el tema
del c/ Major s’ha adquirit el compromís de canviar alguns sentits que perjudicaven molt
la circulació i estudiar l’impacte que s’hagi produït en el comerç, etc, amb la voluntat
d’adoptar finalment l’opció que sigui millor per a tothom. Això ha provocat que el nostre
grup municipal finalment tampoc hagi fet l’opció de rebuig i s’hagi mantingut en una
posició d’abstenció.
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PARLEM DEL TRANSPORT PÚBLIC

DIJOUS 22 DE FEBRER A LES 8’30 DEL VESPRE
AL LOCAL D’IC-V ( c/ Indústria 4, baixos)

Així doncs, concretem aquelles coses en les quals hem pogut incidir:
     Inclusió d’una partida pressupostària per aquest any i següents, per continuar la reforma del sector
centre, concretament al c/ Torres i Bages i voltants.
    Garantir finalment la construcció de la Llar d’infants municipal entre aquest any i l’any que ve.
      Incrementar la partida destinada a la restauració i reforma de l’antiga fàbrica Coma- Cros. El motiu és
garantir la reubicació de moltes entitats sense local, algunes de les quals es poden veure afectades per
l’enderrocament d’un lateral de les instal·lacions per part de l’INCASOL.
      Consolidar el Servei d’Atenció a la Dona amb la partida suficient.
    Mantenir la consignació per al Fòrum per la Integració i la Convivència i programes concrets
d’integració social.
     Mantenir i augmentar diverses consignacions bàsiques per al bon funcionament dels serveis de l’àrea
de Qualitat de Vida.
     Frenar alguna política de privatitzacions de serveis públics, concretament del centre obert i de la
Unitat d’Escolarització Externa. Contractar un nou educador amb la subvenció de la Generalitat a la
UEE.
    Començar a treballar en el projecte d’arbrar les entrades a Les Deveses per apropar-les més al
poble.
   Instal·lar lavabos públics en alguna zona del Pg. Ciutat de Girona per a la gent gran.
      Instal·lar cistelles de bàsquet en alguna plaça on condicions ho permetin, així la gent que vulgui
podrà practicar esport sense la necessitat de tràmits i permisos, etc, (veure la utilització que té la
pista del costat de la piscina).
      Parlant de piscines. Realització d’un estudi de la viabilitat de la piscina coberta que hi ha intenció
de fer.  Abans de tirar-ho endavant pensem que s’ha de garantir el fet de poder assumir els costos,
no només de construcció sinó de manteniment.  Al mateix temps volem veure clar que sigui
factible mantenir uns preus assequibles per a la gent. Si no es veu aquest equilibri tanta inversió
no té massa sentit.
       Augmentar la partida destinada a la Festa Major. Ja fa anys que no es modifica i en canvi els preus
dels conjunts, la infraestructura, etc, sí que van pujant.
     Mantenir els diners destinats a l’adquisició de patrimoni. A vegades en les negociacions de
pressupostos es treuen diners d’aquesta part. En canvi però, és important tenir un fons si volem
començar a engegar accions del Pla General.
      Treure els diners destinats a la futura gossera. Del que es tracta no és d’eliminar aquest projecte
sinó de mancomunar-lo amb altres municipis, Consell Comarcal, etc. El motiu és reduir costos i trobar
un lloc més idoni per ubicar-la. Per tant, en el pressupost, només s’hi ha de mantenir una part dels diners.
Al nostre entendre aquests són uns punts mínims que ens permeten veure un cert
redreçament cap a polítiques que el nostre grup municipal considera millors per a Salt.
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