
2ª intervención  :

A dicotomía entre o gasto en persoal e externalizar é como facerse trampas ao solitario. Non se pode falar de emprego de
calidade no concello de Chantada, só algúns empregos son de calidade, entre eles as dúas dedicacións, como os 1.500€
mensuais da parcial, da que xa falaremos con máis detemento e que nos produce repulsa. Logo neste concello hai moitos
traballadores que reciben menos de 1.000€ ao mes ou traballadoras da limpeza ás que se lle paga a 4'5€ a hora extra, polo
que deixe de facer demagoxia. O emprego público ten que ser de calidade, mais o gasto en persoal ten que axustarse ás
dimensións, necesidades e demandas da sociedade na que o concello se insire e non as necesidades e demandas do seu
partido.

Nas inversións destínase o 67% a pistas sen proxectos de ningún tipo. Non hai dinamización turística, non hai planos para
fixar poboación, non se pensa na mocidade, non se tivo en conta a nosa proposta de plano enerxético a dez anos (tanto para
aforrar como para combater a mudanza climática). Taboada con pouco máis de 2.000.000€ de orzamento ten 300.000€ en
inversións, polo que reiteramos que son unhas inversións cativas que nos retrotraen ao nivel de hai 20 anos se excluímos a
pasada lexislatura, a do Plano de axuste.

O gasto social segue estando moi por debaixo do necesario, xa nin falemos o gasto social dedicado ao combate da pobreza e
da exclusión social. Hai unha taxa de persoas en situación de exclusión social que duplica a media provincial e que son máis
persoas que votos tivo o seu partido, qeu ten a absoluta co 44%. O gasto en desenvolvemento económico e rural brilla pola
súa ausencia e a dinamización turística é tamén inexistente. Para facer estes orzamentos ben os podían ter apresentado en
outubro, claro que ao mellor había que agardar para encaixar unha dedicación dentro do plano de axuste. 

O mellor que lle pode pasar a Chantada é liberarse do seu Goberno, señor Varela, vostede deixou 6.900.000€ de débeda
sendo alcalde do PP e sendo alcalde por INTA meteunos nun plano de axuste de máis de 3.000.000€ que pagamos os
cidadáns vía impostos regresivos, en canto se dedican a aumentar o gasto en persoal, aprobar novas dedicacións e gobernar
contra a  maioría  con políticas  antisociais e procíclicas  que só fan aumentar a fonda depresión económica en que está
instalado este concello.

Por todo isto, por imperativo ético,  imos votar en contra destes orzamentos que só son bos para parte do seu partido.


