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L'Ajuntament rebaixa l'endeutament un 25 % en quatre anys

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí tancarà el 2019 amb una reducció de l'endeutament del 25 %
respecte el 2015, un percentatge molt superior a les previsions inicials. En termes absoluts, el deute
municipal haurà passat d'11,2 a 7,6 milions d'euros, la qual cosa representa una reducció de 3,6 milions
d'euros en quatre anys. Percentualment, aquesta rebaixa implicarà passar del 71,42 % al 46,37 %
d'endeutament respecte els ingressos ordinaris.
Inicialment, la previsió del govern municipal per a l’exercici del 2019 era situar l'endeutament en el 64
%, però finalment s'aconseguirà rebaixar notablement aquest escenari en pràcticament 18 punts, gràcies
a la bona gestió econòmica i als major ingressos derivats de la regularització cadastral extraordinària
que ha portat a terme la Direcció General del Cadastre a tot el país. Aquesta regularització permetrà no
haver de concertar el crèdit previst per al 2018 d'1,2 milions d'euros i augmentar l'import destinat a
reduir endeutament fins a pràcticament l'1,7 milions d'euros. Això representa un punt d'inflexió molt
gran respecte la tendència dels darrers tres exercicis, quan la disminució era més progressiva.
En només un any, l'endeutament ha passat del 62,26 %, el 2017, al 49,44 %, el 2018. Per al 2019, se
situarà en el 46,37 %, tot i que no es descarta poder-lo rebaixar més. Cal tenir en compte que abans de
la crisi, la llei permetia als ajuntament endeutar-se fins al 110 %. Aquestes xifres il·lustren clarament el
canvi d'escenari i la forma com l'Ajuntament de Torroella de Montgrí s'ha pogut adaptar al nou context.
Segons l'alcalde, Josep Maria Rufí, que assumeix directament les responsabilitats en matèria econòmica,
«la reducció de l'endeutament ha estat una prioritat per al govern municipal, que ha anat més enllà de
les determinacions fixades per la llei d'estabilitat pressupostària. Per aquest motiu, s'havia planificat una
escenari per situar-lo en uns nivells perfectament sostenibles per a la hisenda municipal, que no
comprometés la despesa corrent i que permetés disposar d'una bona capacitat per fer inversió i millorar
serveis, com així ha estat». Recorda, per exemple, que aquest any s'ha iniciat l'ampliació de la zona
esportiva municipal, una de les actuacions més importants dels darrers anys, que implicarà una inversió
d'uns 6 milions d'euros fins al 2023.
Rufí també recorda que, com a criteri general, s'ha treballat per fer que la recuperació econòmica
reverteixi progressivament en una disminució del deute i en una contenció de la pressió fiscal, tal com
s'ha reflectit en les ordenances dels darrers exercicis. La previsió és la de mantenir l'actual escenari, fins
al punt que en pocs anys, l'endeutament sigui residual.
Pressupost 2019

El Ple d'octubre va aprovar el pressupost municipal per al 2019, que puja a 18.138.000, un 1,44 % més
que l'exercici anterior. La partida d’inversions és d’1.719.000 euros. Les principals actuacions són:
Centre d'Interpretació Espai Medes de l'Estartit 640.000 euros
Desenvolupament zona esportiva municipal à 500.000 euros
Seu de la policia local à 100.000 euros
Inversions en pressupostos participatius à 100.000 euros
Inversions PAES i instal·lació fotovoltaica a l’Espai Ter à 55.000 euros
Inversions proposades als Consells de Barrià 25.000 euros
Connexió carril bici entre càmpingsà 20.000 euros
Administració electrònica à 20.000 euros
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