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La veu del grup CiU a Agramunt

PARTITS POLÍTICS

Volem iniciar el nostre article del
2004 desitjant un bon any a
totes i tots els convilatans

d’Agramunt. També desitgem sort al nou
govern de la Generalitat i esperem que
tingui efectes positius a la nostra Vila.

Sembla que els nostres articles a la
premsa provoquen una sensibilitat nega-
tiva, cosa que notem en els plens, vers
nosaltres. Cal dir que en els nostres escrits
no pretenem molestar ni ofendre ningú,
senzillament volem manifestar la nostra
opinió i la manera que tenim de pensar
respecte els temes que van sortint. També
repetir, com ja vam iniciar en el nostre
primer escrit, que no volem ser els únics
posseïdors de la veritat sobre un
assumpte, sinó ser una opinió més.

Volem felicitar en aquestes ratlles la
regidora d’Ensenyament i Esports pel seu
tarannà senzill i clar perquè sense ofendre
ningú resol de forma satisfactòria, al
nostre entendre, els dubtes que li
plantegem. Quin exemple a seguir per
part de tothom!

Ja ens comença a cansar la cançó de
que l’anterior i anteriors equips de govern
ho feien tan malament com podien.
Suposem que alguna cosa deien fer bé
quan durant tants anys ha estat la força
més votada i molts agramuntins els havien
donat la seva confiança. Pensem que no
cal caure en aquell tòpic ibèric que
consisteix en donar sempre la culpa als
altres. Quan algú es presenta a un càrrec
públic ha de saber que anteriorment hi
havia una altra persona i de segur que
amb maneres de fer diferents. Demanem
a l’actual equip de govern que governi
el millor que pugui i deixi de mirar tant
el passat, perquè encara que hem de
viure amb una realitat històrica no hem
d’estar presoners de la història per tirar
endavant

El passat mes de desembre es va fer
un Ple Extraordinari i entre els diferents
punts de l’ordre del dia hi havia el punt
número 3 on deia que es fa la delegació,
a la Diputació de Lleida, de les facultats

que aquest Ajuntament té atribuïdes en
matèria de gestió tributària i recaptació
de l’impost sobre vehicles. Una vegada
llegida la proposta d’acord, es pot
comptar amb facilitat que la pèrdua
d’ingressos per l’Ajuntament és d’entre
12.000 i 18.000 euros en un any.
Aquesta feina, pensem, que es feia bé i
no hi ha motiu per deixar-la de fer amb
les pèrdues econòmiques que aquest canvi
suposa. A més, amb constància i insis-
tència es cobraven alguns impagats.

Un altre punt de l’ordre del dia era
l’aprovació del pressupost per l’exercici
2004. En la presentació d’aquest
pressupost, per part de l’equip de govern,
no es van dignar ni a defensar-lo, sinó
que van donar pas a l’oposició per si hi
teníem alguna cosa a dir. Evidentment ja
vam fer les explicacions pertinents de les
anomalies que hi trobàvem en el nou
Pressupost, i a conseqüència es va votar
en contra. El nostre grup va presentar
un resum d’esmenes al Pressupost 2004
i que es van fer constar en acta. Les
esmenes presentades van ser pel següents
motius:

1. Vam trobar a faltar que es pressu-
postés dues partides, una que contempli
l’arranjament de l’Escorxador i la
proposta d’augment de la partida del
polígon industrial que havia d’iniciar l’antic
Govern.

2. En un Ple del mes d’octubre es va
aprovar el Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) 2004/2007, en el
qual, es van pressupostar dues obres per
l’exercici 2004. Depenent de si es
concedeixen les subvencions o no, s’han
de pressupostar les partides per efectuar
les obres dins de l’exercici 2004.

3. També trobem a faltar al Pressu-
post la subvenció del PIM (Pla d’Inver-
sions Municipals), uns 97.000 euros
aproximadament que es podien gastar
al 2003, però que en no fer-ho s’hauria
de fer al 2004, si no es vol perdre la
subvenció.

4. Pressupostar i acabar l’arranjament

del pavelló poliesportiu abans d’iniciar
l’actuació al firal o fer les dues.

5. Quant a la creació de la nova plaça
de turisme, creiem que la persona que
hauria d’ocupar aquesta responsabilitat,
amb tot el que suposa la importància de
la promoció d’Agramunt i fins i tot
treballant caps de setmana i festius,
s’hauria de convocar i relacionar aquesta
plaça com a tècnic del nivell C, almenys, i
no el nivell D (que és més inferior).

6. En el capítol 1 de despeses del
Pressupost, referent a alts càrrecs, hem
vist un augment molt important respecte
al pressupost de l’any passat, d’un 35’8%
més en aquesta partida. Demanàvem que
l’augment d’Alts càrrecs es canviï a un
2%.També demanàvem revisar la
necessitat que un regidor tingui dedicació
exclusiva com passa en aquests moments.

Quan vam fer la pregunta de quan
costaria amb sou brut i seguretat social
la dedicació exclusiva d’aquest regidor,
se’ns contesta que ja ho sabrem al gener.
Pensem que quan es fa un pressupost nou
i tan important pel poble, s’hauria de
preveure el que es cobrarà i, per tant,
hauria d’estar ben contemplat.

La presentació dels Pressupostos per
l’any vinent és un dels punts estrella de
la majoria d’Ajuntaments i cal presen-
tar-lo el màxim de detallat possible,
independentment que després es pugui
fer un seguit de modificacions de crèdit
segons les necessitats puntuals. Ens va
donar la sensació que el presentaven com
un punt més i per cobrir l’expedient.
Donava la sensació que l’havíem treballat
més nosaltres que alguns de l’equip del
govern.

Tal i com van els plens darrerament,
ens dóna la sensació que l’equip de govern
actua com si fos a l’oposició, i que només
tenen afany de trobar algun motiu per
poder fiscalitzar l’equip que realment està
a l’oposició.

Bé, no tenim sensacions massa bones,
esperem que les coses milloraran pel bé
de tothom. ■




