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Begues s’endeuta en un 305% al 2009
7 de Julio de 2010
El Equip de Govern, integrat per IC‐V, CiU i ERC, ha aconseguit incrementar durant 2009 el
deute local en un 305% respecte de l’any 2008.
El Partit Popular denuncia que "hem passat de suportar un deute de 90 euros per persona a 363
euros". Una barbaritat si considerem que la localitat que més ha augmentat el seu deute al
Baix Llobregat ha estat Collbató que puja un 42,4%. Aquests càlculs ens situen en el lloc número
19 dels municipis més endeutats dels 31 que conformen la comarca. "Fa un any érem els
últims, els menys endeutats. Sembla ser que quelcom no s’està fent correctament".
No es tracta d’una situació generalitzada ja que hi ha un total de 12 pobles que han reduït, en
diferents quanties, el seu deute, demostrant d’aquesta manera que en temps difícils es pot
estalviar.
"Es pot creure que s’han realitzat durant l’any algunes obres de gran magnitud finançades per
l’Ajuntament. Però no es així". S’està construint un Magatzem d’Entitats finançat pels FEIL (més
coneguts com els 8.000 milions dels Fons Zapatero).
S’està construint un SES però a càrrec de la Generalitat. També s’han construït pisos
de protecció, però que tampoc s’han pagat amb diners municipals. La situació de les
arques municipals no és gens bona encara que a l’any 2007 hi havia un superàvit de prop de
6 milions d’euros. "Però el pitjor és que el deute anirà augmentant. Nosaltres hem calculat
al voltant de 1.850.000 euros més fins al final de l’actual mandat".
L’increment situarà els comptes municipals en un negatiu de més de 4 milions d’euros y un total
de 667 euros de deute per habitant. "Donat el moment de crisi que patim no ens sembla el més
adequat i ens preocupa aquesta progressió exponencial del dèficit municipal".
"Sent un situació preocupant volem apuntar que encara es pot agreujar més. Si els
tribunals decideixen donar la raó a algunes de les demandes en contra del nostre Consistori cal que
ens preparem. Aquesta situació es pot donar i com a mostra valgui la sentència que dona la raó al
Club Casino de Begues. A aquesta entitat se l’ha d’indemnitzar amb 2 milions d’euros. I el que
ens deixaria a la fallida seria un dictamen judicial a favor dels demandants pel cas del Camp de Golf.
També s’ha de tenir en compte altres sentències que resten pendents com el cas del passatge del
Carrer Major".
Aquestes situacions farien pujar el dèficit de l’Ajuntament de Begues al voltant del 20 milions
d’euros o el que és igual 3.289 euros per beguetà. "A les famílies on hi hagi més d’un membre... Ja
saben, multipliquin".
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