
Serà sostenible aquest endeutament?

Durant aquest primer any des del PSM sa Pobla hem treballat per millorar l’acció de govern des 

de l’oposició i hem aconseguit consens amb actuacions, com ara, la problemàtica de la manca de 

neteja i de manteniment del mobiliari urbà, el compromís ferm del nostre ajuntament per la 

defensa de la llengua catalana, l’obertura al trànsit rodat del carrer Metge Llompart amb la via de 

servei o la declaració de sa Pobla com a municipi lliure de transgènics. I al mateix temps estam 
treballant per reduir la despesa econòmica del nostre ajuntament i dotar-lo de més prestacions.

 Malgrat això des del PSM sa Pobla no compartim l’opció del tancament de la piscina 

descoberta, les passes que s’estan fent per a la privatització de la gestió de la única escoleta 

municipal que tenim i, contràriament a la política d’estalvi que diuen que volen dur, sí que es 
poden destinar 150.000 euros a la reforma d’unes pistes de tennis. Tampoc podem entendre 

com així aquest equip de govern eludeix els seus compromisos amb l’Agenda Local 21 o perquè 

no lluita perquè ens paguin els deutes que les altres administracions tenen amb el nostre 

ajuntament, que suma 1.368.923,69 euros.

 D’altra banda, hem de celebrar que es pugin pagar als proveïdors, però no compartim les 

condicions que el PP ha imposat als ajuntaments i que haurem d’acabar pagant tots i cada un de 

nosaltres de les nostres butxaques. Per una part el Banc Central Europeu ens deixa els doblers a 

un interès de l'1% i nosaltres, els poblers, els haurem de tornar a una mitjana del 5%. Què passa 

aquí? Doncs, que el Gobierno Central ha decidit donar els mils de milions d’euros, que els 
ajuntaments han sol·licitat, als bancs i que siguin aquestes entitats !nanceres les responsables 

de la gestió i repartiment d’aquests fons. 

 Un pic més el negoci el fan els bancs que guanyaran diners, de tots els poblers, amb els 

abusius interessos que han imposat per prestar doblers públics provinents de Brussel·les a tots 
els ajuntaments. En el cas concret del nostre ajuntament hem demanat un nou préstec de 

6.976.634,69 euros dels quals haurem de pagar 2.513.503,64 euros d’interessos. Això suposa que 

l’Ajuntament de sa Pobla haurà de pagar un total de 9.490.138,33 euros en 10 anys. A tot això 

s’haurà d’afegir cada any la despesa del dia a dia que tengui més els préstecs anteriors, els quals 

la majoria d’ells s’han renegociat per allargar el termini, incrementant així 1.148.790’85 euros els 
interessos a pagar. A més hem de tenir en compte que d’aquí !ns al 2014 només es pagaran 
interessos, un 10% del deute total. Així doncs l’Ajuntament de sa Pobla deu als bancs 

16.232.534’38 euros dels quals 4.386.311’70 euros són interessos a pagar !ns el 2022. Serà 

sostenible aquest endeutament?
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Mirant el grà!c només podem dir que tot això provocarà una pujada dels impostos i, 

contràriament, una manca de serveis i un empitjorament dels pocs que mantendrem al poble: 
poliesportiu, escoles municipals, etc., els quals es veuran en greu perill o directament 

privatitzats.
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S’haurà de pagar 
1.148.790,85€ més

L’Ajuntament de sa 
Pobla deu un total 
de 16.232.534,38€ a 
pagar !ns el 2012. 
Del quals 
4.386.311,70€ són 
interessos,
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 Aquesta és la realitat del PP pobler que ens governa, que permet que el poble s’hipotequi 

a favor de les entitats !nanceres i sota les ordres del PP balear i del PP estatal. Però, què han de 

dir quan un 92,82% del PP de sa Pobla dóna suport a Bauzá i les seves polítiques 
antimallorquines i de retallades?

Juny de 2012.

"Som la vostra veu"

PSM sa Pobla

Correu: sapobla@psm-entesa.cat
Bloc: sapoblabloc.psm-entesa.cat
Web: http://www.psm-entesa.cat/sapobla
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