
Cada janenc i janenca devem 1.132 €
Des  del  primer  dia  que  vam entrar  a  l’Ajuntament,  Compromís  per  la  Jana,  a  més  de 
presentar propostes per millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes, hem tingut com a 
prioritat informar els veïns i veïnes del poble del que passava a l’Ajuntament. Moltes vegades 
ho hem tingut difícil perquè des de l’Ajuntament s’ha amagat informació o la que se’ns ha 
donat  no  es  corresponia  amb  la  realitat,  però  el  nostre  treball  constant  en  diferents 
administracions ens ha portat a recopilar tota la informació necessària per poder explicar la 
situació econòmica real en què es troba l’Ajuntament de la Jana.

D'una banda, tenim el deute amb el Ministeri d’Hisenda. L’any 2012, l’Ajuntament de la Jana 
va presentar davant del Ministeri d’Hisenda factures pendents de pagament per un total de 
362.276,26 €. A esta xifra s’han de sumar 119.034,14 € en interessos, el que fa un total de 
481.310,40€, a pagar en 10 anys.

Cal afegir, que s’havia de presentar davant del Ministeri un pla d’ajust econòmic per explicar 
com es  pagaria  este  deute.  Ara  bé,  l’alcalde  de  la  Jana  va  ser  incapaç  de  presentar  i 
consensuar un pla d’ajust viable i el Ministeri va decidir intervindre el 50% dels diners que 
enviava a l’Ajuntament cada mes.

D'altra banda, tenim el deute amb els bancs. Fins un total de 5 préstecs pendents de pagar, 
l’últim d’ells venç l’any 2030. Per tant, la realitat és que l’Ajuntament de la Jana deu als 
bancs 375.829,02€ (299.239 de capital i 76.590,02 d’interessos).

Si fem un resum i sumem el deute que té l’Ajuntament de la Jana amb el Ministeri d’Hisenda 
de 481.310,40€ (362.276€ de capital i 119.034,14€ d’interessos), més el que devem als 
bancs 375.829,02€ (299.239 de capital i 76.590,02 d’interessos), ens surt un deute total de 
857.139,42€. Si ho dividim entre els 757 veïns i veïnes de la Jana, sortim a 1132€ cadascú. I 
això de moment, perquè falta afegir les factures dels calaixos.

Per tant, la situació econòmica de l’Ajuntament de la Jana és de fallida. Lamentablement, 
este no és el  problema més greu amb què ens trobem, ja que, en lloc de treballar per 
solucionar el problema, des de l’Ajuntament es malgasten diners en despeses innecessàries i 
s’aproven uns pressupostos irreals (amb l’ajuda del PSOE) que l’únic que aconseguiran és 
augmentar el deute. De moment, el Ministeri ens ha intervingut el 50% dels ingressos, però 
pel camí que anem, aconseguiran que ens intervinguen tots els ingressos de l’Ajuntament.

Des del nostre grup polític hem presentat diferents mesures, per tal de millorar la situació 
econòmica  de  l’Ajuntament.  Algunes  s’han  aprovat  i  han  millorat  els  ingressos  de 
l’Ajuntament, com ara la gestió pública de l’aigua, la revisió dels contractes de telèfon o de la 
recollida d’escombraries. En canvi, algunes altres s’han desestimat pel vot en contra de PP i 
PSOE, com van ser l’auditoria dels comptes de l’Ajuntament o la instal·lació de plaques solars 
a les teulades dels edificis municipals.

Per  tant,  a  Compromís  per  la  Jana  només  ens  queda  continuar  treballant  i  presentant 
propostes per tal de treure l’Ajuntament de la Jana d’esta situació econòmica en què ens 
trobem, encara que vist el treball, o més ben dit el no treball de l’equip de govern del PP de 
la Jana, no som molt optimistes.
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Si vols rebre informació regular de les nostres propostes o vols fer alguna pregunta, envia'ns un correu a bloclajana@gmail.com 
També estem al Facebook Compromís per la Jana, al Twitter @CompromislaJana i a la pàgina web http://lajana.compromis.ws/
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