CRÍTICA I AUTOCRÍTICA
Després de 18 mesos de govern toca fer una mica de reflexió. Es clara la diferencia
entre la majoria absoluta de CiU i l’actual govern. De ben segur que ara hi ha més
diàleg i l’ajuntament està més obert a la població. La diferència però, tot i ser àmplia,
no és suficientment profunda, cal seguir treballant, cal més participació. Capgirar St.
Martí era la nostra proposta, donar-li la volta a allò que durant 15 anys ha sigut el
tarannà del govern de CiU.
No es fàcil governar en minoria, i mes difícil és encara amb el partidisme i la política de
destrucció de l’oposició que fomenta CiU i el regidor d’ ERC que va abandonar el
govern el passat més d’abril. L’oposició utilitza la majoria del plenari per oblidar-se de
la gent del municipi i fer prevaler els interessos partidistes d’uns i els personals de
l’altre.
Això ens porta a una reflexió: Cal impulsar amb més força la participació ciutadana,
eina indispensable de les classes populars. Ens cal la participació de les veïnes i veïns
per tal de proposar, debatre i decidir tot allò que els afecta (inversions, despeses,
model de municipi, projecta cultural, projectes urbanístics, futures instal·lacions,...),i
alhora fiscalitzar el govern en les seves decisions. Cal donar la veu real al poble, i que
l’oposició deixi de fer xantatge veient la força de la participació directa en la pressa de
decisions. Necessitem obrir el ple a la ciutadania amb la possibilitat d’intervenció de
les martinenques i martinencs per poder expressar-se i dirigir-se als càrrecs electes.
Tot i que el govern ja ha impulsat, per segon any, algunes iniciatives participatives en
l’àrea de pressupostos, cal aprofundir i concretar més.
Enguany, s’ ha demanant a les martinenques i martinencs que participin en proposar
idees i millores per tal de saber quins projectes són de l’ interès del poble i així apropar
el pressupost municipal a cada persona. Un pressupost municipal que marcarà l’ acció
del Govern en el 2017 i que volem que tothom se’l senti seu. A finals de desembre es
farà una presentació pública del pressupost perquè tots aquells que vulguin puguin
conèixer amb exactitud com es finança el municipi, que ens costen els serveis públics,
quines inversions es duran a terme. És especialment important el caràcter social del
pressupost pel 2017, en tan en quan, regularitza la situació dels treballadors de l’
Ajuntament en relació al cobrament dels triennis. Finalment, l’ Ajuntament es posarà
al dia amb els pagaments. També, s’ amplia la plantilla de personal per tal de donar
sortida a diferents problemàtiques que venim arrossegant des fa ja molt de temps,
massa, i també, per ocupar aquells llocs de treball de nova creació que han sorgit com
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a conseqüència de l’ ampliació de serveis al municipi. Val a dir que totes aquestes
novetats es faran sense haver modificat les ordenances fiscals pel 2017, així que en cap
cas comportaran un augment dels impostos municipals. El rigor en la despesa ens
permet redistribuir millor. Respecte de les inversions, es prioritzaran les accions de
protecció al medi ambient, de cultura, de teixit associatiu, serveis socials i d’ eficiència
energètica.
Per altra banda, el passat 6 de desembre vam fer una crida a respectar la sobirania
municipal i obrir els Ajuntaments en tan que no reconeixem ni la constitució ni l’estat
espanyol com a marc jurídic propi. Una constitució que és hereva d’un regim
franquista
i
feta
amb
un
pacte
de
silencis
i
renúncies.
Actualment aquesta constitució no representa a la gran majoria de catalanes, una eina
caduca i que tracta d’impedir allò que més del 80% de la població d’aquest país
demana
que
és
exercir
el
dret
d’autodeterminació.
Aquesta constitució no ens representa i és cosa del passat per tant no l’obeïm.
El nostre discurs en cap moment no planteja que sigui un debat simbòlic sinó que ha
de posar sobre la taula el debat de les sobiranies, també el debat de la sobirania
municipal en aquells llocs on s’hagi pres una decisió al respecte, i començar a treballar
pel procés constituent i la celebració del referèndum. Quan es nega el diàleg, calen
moviments i posicionar-se. Desobeïm la judicialització de la política i obeïm als anhels
de la majoria d’un poble.
L’Assemblea Local de l’Alternativa Martinenca CUP de Sant Martí Sarroca us
encoratgem a tenir una bona entrada d’any 2017.
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