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El passat divendres 3 de febrer 
els carrers de Sant Esteve van 
aparèixer plens de sal. Havia de 
nevar molt i gelar, 14 dels 15 models 
meteorològics de més prestigi 
mundial ho preveien i la Generalitat 
va posar en marxa un pla de 
prevenció, dissenyat de fa anys, 
per mitigar-ne les conseqüències. 
Planifi cació, previsió i ràpida 
execució. Després, la natura va fer 
quedar en evidència a la ciència, 
però la gestió humana va ser 
impecable. Un model del que no 
tenim a Sant Esteve.

Ara que la crisi econòmica 
sembla ser l’excusa per a tot 
(retallada de serveis bàsics, inici de 
privatitzacions encobertes, rebaixa 
de drets als treballadors...) per 
l’equip de govern de Sant Esteve 
serveix, bàsicament per encobrir 
una gestió pèssima dels recursos 

públics.  El desgavell comptable i 
fi nancer de l’Ajuntament de Sant 
Esteve no és nou, però sembla que, 
com les piles, dura, i dura, i dura.

Intentar amagar l’evident (i elevat) 
deute amb trucs comptables (legals 
sí, però no gaire transparents), haver 
de pagar uns elevats interessos 
de demora al banc per la mala 
gestió del crèdit, deixar de rebre 
els ingressos de l’Estat per haver 
estat un dels últims ajuntaments 
a presentar els comptes del 2010, 
iniciar la privatització de serveis 
socials mentre es mantenen altres 
despeses segurament menys 
necessàries, són només algunes de 
les realitats, responsabilitat exclusiva 
de l’equip de govern que, entenem, 
cal explicar, airejar i debatre. 

Ho vam dir en campanya i, 
de moment, res ha canviat: la 
planifi cació brilla per la seva 

absència i les arbitrarietats manen. 
Es prenen decisions improvisades, 
contínuament. Pregunteu sinó pel 
crèdit (d’elevats interessos) de 
80.000€ que al fi nal va quedar en 
40.000. I, a més, no s’intenten ni 
debatre ni consensuar, ni amb els 
veïns i veïnes, ni amb cap grup de 
l’oposició.  La majoria absoluta de 
CiU ho mana tot, ho pot tot.

Però la resta no podem quedar de 
braços plegats. És el nostre poble, 
són els nostres diners. Si ells no 
busquen (o no troben) alternatives 
ho haurem de fer els veïns i veïnes 
de Sant Esteve. Per tot això ens 
hem decidit a publicar aquest 
número especial i a convocar la 
primera Assemblea d’Unitat Popular 
pel proper dissabte 17 de març: per 
parlar sobre en quin estat es troben 
els comptes de l’Ajuntament i sobre 
què podríem fer per a millorar-los.

Tot un desgavell i Tot un desgavell i 
una mica de saluna mica de sal
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Fernando Fernan Gómez va escriure una obra de 
teatre titulada “Las bicicletas son para el verano”. 
L’equip de govern del nostre Ajuntament sembla haver 
llegit l’obra i haver sortit a passeig tot l’estiu. Almenys 
pel que fa als pressupostos. Si no és per la natural 
relaxació que ens porta la caloreta de l’estiu, no s’entén 
el desgavell en els comptes públics d’aquest estiu. 
Fem memòria: el govern de l’Estat espanyol avisa 
que no pagarà la subvenció als ajuntaments si no 
presenten els comptes abans del març. Sant Esteve no 
els presenta. La ministra Salgado, entendrida, atorga 
tres mesos de pròrroga. Sant Esteve no els presenta. 

La ministra compleix l’amenaça: Sant Esteve es 
queda sense cobrar (temporalment) aquests 20.000€ 
mensuals. L’equip de govern de Sant Esteve, com és 
estiu, surt a passejar en bicicleta. I a mig passeig...
ui! La pòlissa de Caixa Laietana! Venç i no es pot 
pagar: Sant Esteve (tots nosaltres!) paguem 6.000€ en 
interessos de demora! Sincerament: no és admissible 
que la desídia en presentar els comptes ens hagin 
portat a una despesa innecessària de 6.000 €.  Com 
a CUP exigim a l’equip de CiU que no faci efectiu 
aquest pagament i que negocii la seva condonació. O 
acotarem el cap davant de la banca?

La reiterada desídia de CiU ens costa 6.000€

L’1 de setembre de 2011, el diari 
ARA obria la portada amb el següent 
titular: “Ultimàtum d’Hisenda a 140 
municipis catalans”, i afegia que “el 
ministeri avisa que no transferirà 
fons a l’octubre si els ajuntaments no 
presenten el comptes del 2010 audi-
tats”. Entre aquests 140 municipis hi 
ha havia Sant Esteve de Palautode-
ra, que per si alguna cosa es carac-
teritza és perquè la gestió econòmica 
dels 12 últims anys (i la situació no 
ha canviat ençà les eleccions de 
maig de 2011) ha estat un absolut 
desastre construït a partir de la im-
provisació i la manca radical de pla-
nifi cació i visió de futur. L’advertència 
del Ministeri d’Economia espanyol 
se sustentava en la Llei 2/2011, 
de 4 de març, d’economia sosteni-
ble, aprovada pel PSOE, PP i CiU 
(sí; CiU, les sigles que governen a 
Sant Esteve) que preveia congelar 
les tranferències que anualment fa 
l’Estat espanyol als municipis, que 

a Sant Esteve suposen més de 
300.000€, si abans de fi nals de març 
no havien liquidat els comptes del 
2010, obligació, per cert, que recull 
l’art. 193.5 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
És evident que l’equip de govern de 
CiU de Sant Esteve no podia al·legar 
desconeixement, perquè; primer, la 
llei d’economia sostenible data de 
principis de març; segon, perquè és 
una llei que va votar al parlament 
espanyol el partit que mana a Sant 
Esteve i, tercer, perquè, a més, la 
llei d’hisendes locals data de 2004. 
Doncs bé, l’alcalde, Sr. Salvador 
Cañellas, va esgrimir que si els 
comptes no s’havien liquidat quan 
tocava (exigència, per cert, que 
mai no ha complert) s’explicava pel 
retard històric a l’hora de posar el 
dia les fi nances municipals (recor-
dem que CiU ha governat sempre al 
poble excepte una legislatura) i per 
la manca de personal qualifi cat, un 
descrèdit dels treballadors públics de 
l’Ajuntament absolutament inaccep-

table. Per tant, dues raons que es 
desacrediten per elles mateixes. 
El pressupost és la norma més 
important que aprova anualment 
l’Ajuntament. A Sant Esteve des de 
fa anys el pressupost no s’aprova 
quan toca. Tampoc, com hem 
apuntat, es liquiden els comptes 
de l’any anterior en l’anualitat que 
correspon. No només això, sinó que 
les ordenances fi scals (impostos, 
taxes i preus públics), que fi xen 
una part molt important de la pre-
visió d’ingressos anuals, tampoc 
s’aproven en concordança amb els 
pressupostos, que fi xen la previsió 
de despeses i d’ingressos. Tot ple-
gat; aquest desgavell difi culta exe-
cutar una acció de govern amb visió 
estratègica i a llarg termini, perquè 
mai no se sap amb una probabilitat 
raonable quins seran els ingressos 
i les despeses a fi nals d’any. I per 
il·lustrar-ho, un exemple molt recent: 
l’Ajuntament de Sant Esteve pateix 
un problema de tresoreria gravíssim 
(no hi ha diners al calaix per pagar 

L’equip de govern de CiU 
col·loca l’Ajuntament al límit 
del col·lapse ecònomic
CUP SANT ESTEVE
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FACTURES 2010 PENDENTS PAGAMENT A 21 DE SETEMBRE DE 2011

TOTAL 89.945,66€

FACTURES 2011 PENDENTS PAGAMENT A 21 DE SETEMBRE DE 2011

TOTAL 409.148,50€

PRESSUPOST 2011

DESPESA FINANCERA (interessos i amortitzacions) 239.027,30€

les despeses corrents, com ara, les 
factures d’escombraries, la llum, o de 
proveïdors), per tant, la solució més 
fàcil és recórrer al crèdit. I així ho 
va decidir el Sr. Salvador Cañellas: 
per pal·liar mínimament el proble-
ma de tresoreria (a 21 de setembre 
de 2011, l’ajuntament tenia factu-
res impagades per valor de quasi 
500.000€ –veure taula), l’alcalde 
va entreveure la salvació en una 
línia de crèdit ICO oberta per l’Estat 
espanyol per sufragar, prioritària-
ment, el pagament de factures de 
proveïdors. Tanmateix, per poder-hi 
accedir, uns dels requisits exigits era 
haver liquidat els comptes del 2010. 
Per tant, un altra vegada, com en 
el cas de l’advertència del Ministeri 
d’Economia espanyol, la liquidació 
del pressupost s’erigia en el gran 
obstacle per l’equip de govern de 
CiU per obtenir un grapat de calés i 
així poder pagar unes quantes de les 

moltes factures impagades. 
La liquidació dels comptes exigeix 
l’aprovació del ple i la posterior 
exposició pública durant 30 dies 
per tal que qualsevol veí o veïna hi 
pugui presentar esmenes. En el cas 
del citat crèdit ICO, el compliment 
d’aquests terminis feia impossible 
poder sol·licitar-lo perquè s’hauria 
esgotat el període de temps per 
sol·licitar-lo. La solució màgica: 
l’alcalde, Sr. Salvador Cañellas, 
va aprovar eliminar el termini 
d’exposició pública perquè mai 
ningú no ha presentat esmenes. Dit 
i fet, el ple va aprovar el comptes 
del 2010 amb els únics vots a 
favor de CiU i, sorprenentment, la 
Generalitat i el Govern espanyol 
ho van donar per bo i l’Ajuntament 
va rebre 40.000€ dels 80.000€ 
del crèdit ICO que havia sol·licitat; 
una minúcia al costat del quasi 
500.000€ que sumen les factures 

impagades. Això sí, el consistori va 
rebre prestats aquells 40.000€ a un 
interès lleoní del 6,5%. I aquesta 
dada ens obre la porta de l’altra 
problemàtica que pateix l’Ajuntament 
governat per CiU: l’elevat deute 
(1.000.000€, per un pressupost 
que el 2011 fi xava uns ingressos i 
despeses de 2.268.027,30€) que 
genera una despesa fi nancera 
(pagament d’interessos i amortització 
del crèdit) aproximada de 230.000€ 
anuals, calculada sobre allò fi xat 
al pressupost de 2011. Òbviament, 
encara no liquidat; fi ns el març hi 
ha temps. En defi ntiva, aquests 
exemples desmostren el desori 
comptable i fi nancer que pateix 
l’Ajuntament governat per CiU, el 
qual té greus repercussions en 
les polítiques públiques que es 
podrien executar. Des de la CUP 
no ho pararem de denunciar. Com 
cantaven aquells: show must go on!

L’equip de govern de CiU, llegim 
al butlletí municipal, està perplex 
perquè la CUP ha decidit abandonar 
el Ple municipal i seure als seients 
del públic quan en paraules seves, 
no hi anem mai per l’Ajuntament. 
Anar a fer què? A l’Ajuntament, 
com a regidors, o anem a treballar 
o no hi anem. En el nostre progra-
ma electoral en cap moment ens 
vam comprometre a passejar pels 
passadissos de l’Ajuntament per fer 
acte de presència; a fer-nos veure. 
Encara no entenen que la feina a un 

ajuntament entre oposició i govern 
es fa en reunions i no en xerrade-
tes de bar? Al bar ja parlarem, com 
a veïns que som, de futbol o de 
temps o d’economia internacional.  A 
l’Ajuntament, no. Només una dada 
prou signifi cativa: en els vuit mesos 
de legislatura que portem cap regidor 
ni l’Alcalde ha convocat la CUP a 
cap reunió de treball sobre cap tema. 
Una de dues: o no volen comptar 
per res amb la meitat de poble que 
representem o és que no hi ha res a 
consensuar.

La CUP passa 
a presenciar 
els plens des 
dels seients 
del públic i 
CiU mostra 
perplexitat



S A FA R E I G

LA CUP US CONVOCA EL DISSABTE 17 DE MARÇ A LES 12:00 H AL CORRAL

CUP

CUP SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
PRIMERA ASSEMBLEA D’UNITAT POPULAR

DIA: Dissabte 17 de març

HORA: 12.00 hores

LLOC: Corral de Can Molins (al costat del pavelló)

ORDRE DEL DIA: Situació econòmica de l’Ajuntament de Sant Esteve

i a les 14:00 h calçotada!

El 27 de desembre de 2007, el 
grup municipal de la Plataforma va 
demanar explicacions a l’equip de 
govern de CiU per la construcció 
il·legal d’una caseta de fusta al camí 
de l’Auleda (passat Santa Margarida, 
a mà dreta). Quatre anys després 
–quatre!!- i cinc preguntes al Ple 
municipal a càrrec de la Plataforma 
i de la Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP), el passat Ple l’equip de 
govern CiU va assegurar que 
fi nalment s’ha obert un expedient 
sancionador al propietari. Sigui com 
sigui, el fet és que després de quatre 
anys encara resta ben dreta aquesta 
construcció i ens preguntem per 
què: potser té a veure amb que el 
propietari és un potentat barceloní 
que fi ns fa poc comptava els euros 
en milions? O és que sempre s’és 
tan comprensiu amb totes les 
irregularitats urbanístiques? O potser 
és que no hi ha cap intencionalitat 
oculta i, senzillament, la gestió 
política deixa molt que desitjar?

La impunitat 
d’alguns és infi nita

No és que estem en contra de la 
festa, no. No és que no ens agradin 
les ballaruques, no. Fins i tot 
confesem que alguns de nosaltres 
també exclamem “oh!” quan esclaten 
els focs de Santa Margarita. Però, 
en la situació actual, amb una 
ajuntament amb la caixa buida, 
calia gastar 2.301€ en un castell de 
focs? La CUP creu que no. A la CUP 
estem convençuts que l’Ajuntament 
encara no ha entès que en èpoques 
de vaques fl aques el que cal, més 
que reduir tota la despesa, és 
reorientar-la cap allà on és més 
necessària. En termes quotidians: si 
una família vol rebaixar la despesa, 
ho farà en el menjar o en l’escola 
dels fi lls o, per contra, sortirà menys 
a sopar fora? Per això, nosaltres 
entenem que seria millor prescindir 
alguns anys dels focs i amb l’estalvi, 
per exemple, no cobrar 101€ anuals 
a una dotzena d’avis del nostre 
poble per les telealarmes, un servei 
mèdic que els és essencial.

En el discurs d’alguns partits, com 
el PP o CiU, es traspua el missatge 
que la culpa de la crisi mundial la 
tenen els treballadors públics, per 
cobrar massa i no fer res. I com que 
l’equip de govern de CiU professa 
aquestes idees, pensa que els 
treballadors de l’Ajuntament no són 
capaços de fer algunes tasques, 
com ara la vintena de nòmines que 
es gestionen cada mes. La solució: 
ho encarreguem a una empresa! I 
així tenim que una gestoria cobra 
entre 262 i 481€ mensuals (segons 
dades de 2011) per redactar una 
vintena de nòmines. Proposta: que 
els treballadors de l’Ajuntament 
confeccionen les nòmines (ens 
consta que estan preparats per 
fer-ho) i destinem aquests 4.000€ 
anuals a necessitats reals. Per 
exemple donant suport econòmic a 
les ampes de l’escola i de l’institut  
per tal que cap infant es quedi sense 
realitzar cap activitat escolar per 
manca de diners.

Els diners també es 
poden cremar

CiU desconfi a dels 
treballors públics

Alternatives econòmiques municipals a la crisi


