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A l’inici d’aquesta legislatura ens vam comprometre públicament a continuar amb el nostre tarannà de diàleg amb tots els partits polítics amb representació a l’Ajuntament, com hem fet en legislatures anteriors, tot i la nostra majoria absoluta. I així ho vam fer, per exemple, durant el període d’Estat d’Alarma pactant tres decàlegs
de mesures socials i econòmiques amb l’oposició.
El mes de novembre, quan l’Equip de Govern estava treballant en pressupost de l’Ajuntament, vam oferir, com sempre, als Grups Municipals participar en la seva
elaboració. Som conscients que l’any 2021 serà igual o més complicat social i econòmicament que aquest any que ara deixem enrere. Per aquest motiu, els grups
d’Esquerra Republicana, En Comú Podem i Socialista hem signat un acord de pressupostos que inclou un Pla de reconstrucció social municipal amb 300.000€ per
ajudar la població i les empreses perjudicades per la crisi de la Covid-19 i la creació d’una Oficina Covid que centralitzi tots els ajuts i subvencions. Estem orgullosos
d’haver signat un acord majoritari que aplega 15 dels 17 regidors/es que formen el Ple Municipal.

ESQUERRA
REPUBLICANA

En moments excepcionals com el que estem vivint, s’ha de fer política i qui no en sàpiga, que plegui. Ja vam dir-ho el dia de la investidura i en alguna altra ocasió,
estarem fent front a les polítiques abusives que no ens agradin i estarem estirant del carro quan les polítiques socials ho requereixin. Per aquest motiu, des d’ERC
Lliçà d’Amunt junt amb En Comú Podem hem impulsat un acord amb el PSC per desenvolupar un pla de reconstrucció econòmica i social de Lliçà d’Amunt.
Amb la incorporació d’aquest pla de reconstrucció als pressupostos municipals per a l’any 2021, Lliçà d’Amunt disposarà de 300.000 €, més un fons de reserva
addicional, per reactivar el teixit comercial i productiu del nostre municipi i ajudar a la ciutadania lliçanenca que ho necessiti.
Assumim el nostre paper com a principal força de l’oposició a Lliçà d’Amunt, però per nosaltres solucionar, pal·liar o reduir els estralls que està i seguirà provocant
la pandèmia de la Covid-19, a Lliçà d’Amunt, passa per davant dels posicionaments i rivalitats polítiques.
Que tingueu un molt bon inici d’any, i si ens necessiteu, la nostra porta sempre està oberta. Feliç 2021.

Comienza 2021. Dejamos atrás uno de los años más negros, de los que hemos vivido en los últimos 40 años. Hemos visto como muchos de nuestros vecinos
enfermaban, otros perdían su trabajo y sus negocios, y también como muchas familias lo pasaban realmente mal para llegar a fin de mes. Esta situación desgraciadamente no ha acabado; y aunque con la llegada de la vacuna empezamos a ver algo de luz, todavía queda lejos el día que nos podamos volver a abrazar.
Pero lo que sí debe comenzar de inmediato, es la reconstrucción social y económica de nuestro pueblo. Por ello, nos sentíamos en la obligación de proponer un
Plan de Reconstrucción Económico y Social para nuestro pueblo. Así lo hicimos, lo propusimos y llegamos a un acuerdo -tanto con el gobierno municipal, como
con Esquerra Republicana- para ponerlo en marcha de inmediato. Este plan está dotado, en un principio, con la cantidad de 300.000€; que se ampliarán si la
situación lo demanda. Un Plan que contempla diferentes ayudas a nuestros autónomos, comercios y tejido empresarial de nuestro pueblo, pero también a uno de
los colectivos más vulnerables, como son las personas desempleadas sin ningún ingreso.
Es momento de actuar, de dejarse de estrategias políticas y afrontar esta situación con una sola prioridad, que es: el que todos y todas nuestras vecinas tengan
cubiertas sus necesidades básicas.

A finales de año pudimos ver una foto del Ayuntamiento que seguramente se podría repetir en febrero con las elecciones a la Generalitat; el tripartito, con PSC,
ERC y enComúPodem.
Llegaron a un acuerdo presupuestario para este 2021 con el SI de las tres formaciones, sin tocar ni una coma del presupuesto original del PSC. Solo se añadió
una partida nueva, sin sacarla de otras partidas de gasto y esperando un dinero que, de momento, por desgracia, ni está ni se le espera. Este dinero son ayudas
supramunicipales destinadas a la COVID.
En el estado de alarma nos reunimos todos los partidos para consensuar, las ayudas, sacándolas de otras partidas, como, por ejemplo, la fiesta mayor. Pero en
este caso, para los presupuestos de este año, han preferido pactar sólo tres partidos e imaginamos que con toda la intención política y seguramente siguiendo las
premisas dadas desde las sedes centrales de los respectivos partidos, con vistas a un futuro posible pacto en febrero.
Desde Cs seguiremos estando al pie del cañón, exigiendo ayudas reales para los ciudadanos y, a la vez, manteniéndonos como la única oposición real a la mayoría
absoluta del PSC.

Abstenció als pressupostos 2021.
A la Web de l’Ajuntament s’anuncia que 15 dels 17 regidors van recolzar els pressupostos 2021, tots amb un afany constructiu pactant una ajuda de 300.000€,
que creiem insuficient, en un Pla de reconstrucció social, que engloba: línia educativa, comerç local, ajuda en relació amb l’habitatge i al subministrament, accions
per la dinamització econòmica, tot signat en un conveni un dia abans del Ple.
El pressupost 2021, ens porta més impostos, menys inversions i les que hi ha no responen a les necessitats socials del moment.
Tot i que la intenció era votar en contra donat que el primer pressupost presentat no reflectia cap partida d’ajuts COVID, la majoria de punts del pacte són els que
vam treballar tots els grups polítics en les reunions del confinament, és per això que ens vàrem abstenir per aquest mateix afany constructiu. Ens hem trobat un
pressupost ja decidit (amb només l’opció d’afegir quelcom) en lloc d’un treballat entre tots. On és la voluntat de continuar col·laborant de què es parla?
Es tracta d’un pacte puntual o una mostra d’intencions?, el que tenim clar és que l’oposició ha d’auditar el que està fent l’equip de Govern. No podem anar a favor
d’un “apaño” d’última hora, i menys sense tenir-ne cap informació.

