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No es cierto que todos los partidos sean iguales. Tampoco en política municipal. Por ejemplo, en las pasadas elecciones locales de 2019, nuestro partido llevaba 

como principal objetivo la limpieza y mejora de nuestras calles. Seguramente esto es algo poco “atractivo” para otro partidos, donde no hay posibilidad de inagurar 

nada y de montar una merienda o cena, pero la gestión municipal tiene estas cosas.  Llevamos muchos años con unas maneras de gestionar este pueblo que no-

sotros siempre hemos criticado. Hemos propuesto cambios significativos desde nuestro grupo municipal, y seguiremos trabajando para que en un futuro cercano 

nuestro partido sea decisivo en esos cambios.

El pressupost del 2022 del PSC proposa un augment d’impostos i endeuta més l’Ajuntament mercè a un préstec de 2.400.000€ a pagar en deu anys (passant 
d’una ràtio d’endeutament del 22.6% al 34.10%, un 11.5% més en tan sols un any) tot això després de menjar-se el romanent de tresoreria que desapareixerà 
sense pena ni glòria, i no és capaç de plantejar una aposta valenta pel municipi... Nosaltres ens preguntem per què no invertir en la piscina coberta?, o en el nou 
pavelló o annexa? Quan arreglarem Can Malé per les Entitats i els joves del poble que no tenen cap espai? Per a quan un centre d’especialització mèdic? Per a 
quan un Centre de dia tan necessari que s’ha hagut de crear amb iniciativa ciutadana? Per a quan invertirem en el patrimoni històric? Quan apostarem pel medi 
ambient i serà l’Ajuntament el que doni exemple invertint en  energies alternatives en els seus edificis?...Totes aquestes propostes, es troben reflectides en qual-
sevol dels programes electorals dels Grups polítics del Consistori, en el del PSC també. L’Equip de govern tenia el muntant econòmic amb el romanent... però pel 
que es veu, ara no té la voluntat de complir-les. Lliçà ha tornat a perdre una altra oportunitat...

El pasado 23 de diciembre, en pleno extraordinario, se aprobaron los presupuestos municipales 2022. Unos presupuestos sin ningún consenso político, con el 
voto en contra de toda la oposición. Una vez más, el Partido Socialista de Lliçà d’Amunt, pasa el rodillo con su mayoría absoluta sin ningún pudor y escrúpulo.
Para nuestro grupo municipal, unos presupuestos deberían reflejar y contemplar un proyecto de pueblo, con una mirada social, sostenible, solidaria, feminista y 
transformadora. Pero al contrario de lo que pensamos, estos presupuestos, solo ponen en manifiesto que no hay proyecto de futuro y que solo están motivados 
para los intereses electoralistas del partido socialista. Son sus típicos presupuestos de final de una legislatura; donde la primera parte de la misma se caracterizó 
por subida de impuestos, recalificaciones urbanísticas y sin apenas inversión, y donde este último año, suben el presupuesto para dedicarlo en reasfaltados, 
inauguraciones, comidas, viajes y fiestas por todo lo alto. La típica antigua y casposa receta que algun@s piensan que dará su fruto toda la vida. ¿Tendrán razón?, 
esperemos que no, que el pueblo sepa decir basta a este tipo de despilfarro. Veremos…

Comencem l’any 2022 amb la Llei de pressupostos de la Generalitat aprovada. Uns pressupostos que ens posicionen i mostren què volem ser, un país amb caràc-
ter transformador i social que posa a les persones al centre de totes les polítiques. Que de manera efectiva destina tres de cada quatre euros del pressupost total 
a polítiques socials: educació, salut, habitatge, rebaixa fiscal, transport públic i ocupació, entre d’altres. Pressupostos que posen a l’eix central la salut i l’educació 
com a grans destinataris de recursos. Amb una mirada clarament feminista que ens porti a una conciliació real, a l’eliminació de la bretxa salarial, que feminitza 
espais i institucions tradicionalment masculines com els Mossos d’Esquadra, cos de Bombers i Agents Rurals. Que contemplen una transformació verda, apostant 
per l’eficiència energètica, cuidant el patrimoni natural i posant en marxa l’energètica pública. Pressupostos que aposten per la cultura i la llengua en tots els àmbits: 
escrit, audiovisual, popular. Equilibri territorial, equitat de gènere, justícia i igualtat d’oportunitats. 

Va arribant, a poc a poc, la nova normalitat després de la Covid-19. I, amb aquesta normalitat, recuperem també els grans projectes que teníem previstos per a 
aquest mandat que tenen com a objectiu continuar millorant Lliçà d’Amunt. Per portar a terme totes aquestes iniciatives, l’Equip de Govern socialista ha dissenyat 
un pressupost municipal, adaptat a la situació pandèmica, amb cinc línies de treball destacades: (1) el blindatge dels col·lectius socials més perjudicats per la 
pandèmia, persones vulnerables i infants i joves; (2) el foment de l’esport de formació; (3) la millora dels serveis de neteja viària, recollida d’escombraries i neteja 
d’espais verds; (4) increment de la seguretat amb la contractació de nous agents de policia i la instal·lació de noves càmeres de vídeo-vigilància; i (5) un conjunt 
de noves inversions que milloraran el municipi: un pont al Riu Tenes, re-asfaltat de carrers, un gran parc a Ca l’Artigues, la urbanització de l’inici del Carrer Major, un 
Skatepark a Palaudàries, construcció de l’edifici de l’institut-escola de Palaudàries, etc.


