Títol: VISERMA SLU (empresa municipal), LA GRAN “POSTVERITAT”

DE L’ALCALDE I DEL REGIDOR D’HISENDA.
L’equip de Govern, ha reduït i eliminat quasi tots els mitjans públics de comunicació de
l’oposició, ni ràdio, ni xarxes socials, ni butlletins ordinaris, ni noticies web dels plens, res de
res... tot son portades, fotos i noticies de l’equip de Govern. Amb aquests potents mitjans
s’intenta crear l’opinió pública que Viserma es la solució a tot... la realitat és que serveix per
contractar empreses i personal sense les garanties públiques bàsiques, essent refugi per
amiguismes i clientelismes, i el pitjor de tot es que aquest benefici d’uns pocs, ho estem
pagant el conjunt de la ciutadania... això passa quan hi ha majories absolutes.
Per maquillar el deute i evitar tancar Viserma, primer es va vendre el sòl d’habitatge públic al
banc, d’aquesta operació, Viserma va perdre 1.620.000€ de patrimoni. Per tapar el forat de la
fallida, s’inventen uns drets de superfície sobre un sol que ja es municipal en els terrenys del
Crematori i de les oficines de Can Robinat, i els venen a l’Ajuntament, son valors comptables
i futuribles que no son reals... d’aquesta operació s’acabaran pagant 4.123.250€ mes els
interessos bancaris fins el 2029. Això suposa allargar el termini de pagament del deute i
sembla una millora de les finances, però no... El sol bo se’l queda el banc i els deutes els
pagaran els ciutadans amb un pla de viabilitat que preveu 10 anys mes d’increments
d’impostos... Això ho fan perquè com a administradors de l’empresa municipal, tenen
responsabilitat patrimonial amb els seus bens personals, per això estan traspassant el
deute a l’Ajuntament per eludir les conseqüències de la seva mala gestió de Viserma,
d’aquest 6 anys que governen i de les que han d’assumir de l’anterior equip de govern per no
fer-hi res quan tocava. Val a dir també, que els hi paguem per fer la feina ben feta, i no la fan:
dels 7 regidors/es de l’equip de Govern, 5 estan a sou amb Seguretat social a càrrec de
l’Ajuntament, els altres 2, no ho estan perquè perceben sous de l’administració i seria
incompatible, tot i que ho compensen amb indemnitzacions especials. Per tant son persones
que cobren de l’Ajuntament per administrar i han de tenir responsabilitats de les seves
accions. Fins aviat...
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