MANIFEST DEL CONSELL D’ALCALDES
ELS AJUNTAMENTS DEL MARESME DAVANT LA CRISI ECONÒMICA
El Consell d’ Alcaldes del Maresme en reunió celebrada a Mataró el 15 de desembre d’enguany
ha analitzat l’actual moment econòmic del país i la seva incidència en les finances locals.
Nosaltres, Alcaldes i Alcaldesses dels municipis del Maresme, pertanyents a les diverses forces
polítiques catalanes volem manifestar el següent:
La situació econòmica dels ajuntaments ha arribat a una situació límit.
És coneguda la insuficiència financera dels ajuntaments, que fa molts anys ve sent denunciada
pel món local. Els ajuntaments han anat creant nous serveis i programes socials a cavall dels
nous temps, les demandes ciutadanes i noves lleis que, com no podia ser d’ altra manera, han
reconegut nous drets als ciutadans fent recaure en els ajuntaments part del seu finançament
que no ha millorat en els últims 30 anys.
En els darrers anys la bonança econòmica i un creixement sostingut de l’economia ha esmortit
i probablement tapat aquesta realitat. El debat social i l’ agenda política sobre la distribució de
la despesa pública ha estat protagonitzat pel finançament autonòmic, i una vegada més ha
quedat relegat el paper dels ajuntaments i el seu finançament.
A la baixada d’ ingressos per l’ activitat econòmica, especialment la construcció, s’ ha afegit la
baixada de les transferències de l’ Estat als ens locals, la dificultat per disposar de finançament
bancari i fer créixer l’endeutament, la continuada disminució de fons europeus.. i la decisió de
la majoria dels ajuntament de no incrementar la pressió fiscal dels nostres ciutadans en un
moment de crisi econòmica on moltes famílies ho estan passant malament.
D’ altra banda, i per agreujar més la situació la despesa social que suportem no ha fet més que
créixer. Serveis d’atenció a les persones, programes per afavorir l’ activitat econòmica.... El
desequilibri dels pressupostos locals és evident: menys ingressos i més despeses.
Hem de tenir present que el programa FEIL 2009 va fomentar l’ocupació mitjançant ajudes als
ajuntaments per realitzar inversions. I que el programa FEOSL 2010 està encaminat en aquest
sentit, però aquesta vegada permetent que com màxim un 20% de l’ajuda es pugui destinar a
despesa corrent, més concretament en matèria educativa i de serveis a les persones. Tot i així,
aquest 20% no arriba a resoldre, ni de bon tros, les mancances econòmiques que patim.

Som conscients també que nosaltres hem de millorar la qualitat i eficiència de les nostres
organitzacions. Fer-les més flexibles per orientar-les millor als ciutadans. I més concretament
en època de crisi aquest és un mandat inajornable.
Per tot això, els Alcaldes del Maresme volem fer arribar als nostres ciutadans un compromís de
futur:
-

Compromís de reclamar un millor finançament local a les institucions de l’ Estat i la
Generalitat per continuar oferint serveis de qualitat als nostres ciutadans i per
adaptar-nos a les seves noves necessitats.

-

Compromís de mantenir una fiscalitat local continguda d’ acord amb els temps de
crisi que vivim.

-

Compromís de mantenir l’ esforç en les polítiques socials que estem realitzant.

-

Compromís en fer els nostres ajuntaments més eficients i el màxim austers
possibles.

-

Compromís de treballar conjuntament, com ja ho estem fent en molts projectes
(compres agregades, Pla Estratègic, desenvolupament econòmic..) per, treballant
en xarxa, aprofitar les economies d’ escala, les bones pràctiques i complementar i
estendre serveis per tot els municipis.

En definitiva, volem fer arribar als maresmencs i maresmenques un missatge de confiança en
el futur i en les institucions locals, que més enllà de diferències polítiques, legítimes i
necessàries, ens unim per fer front a les amenaces econòmiques actuals i les que d’aquestes
en deriven i sortir amb més força i celeritat de la crisi.

El Maresme, 15 de desembre de 2009

