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La veu del grup CiU a Agramunt

D avant dels darrers esdeveni-
ments succeïts respecte al
Polígon industrial d’Agramunt,

ens hem vist obligats a escriure sobre
aquest tema, per tal de clarificar diversos
aspectes que han anat sortint últimament
a la premsa i aportar-vos una nova
informació rellevant per poder dir
definitivament que l’equip de govern de
l’Ajuntament d’Agramunt (governat per
ERC i PSC) no tenen cap mena d’intenció
de realitzar el ja projectat Pla Parcial In-
dustrial número 8.

Per tal de fer una exposició ordenada i
coherent s’informarà dels següents temes:

RESSENYA HISTÒRICA DEL TEMA

En els darrers temps, la vila d’Agramunt
disposava de dos polígons industrials que
es van realitzar, un des de la iniciativa pri-
vada i l’altre des de la pública. El sòl in-
dustrial estava esgotat, encara que no
edificat i els nous empresaris tenien
dificultats per adquirir terrenys.

Més endavant es va aprovar un nou
polígon privat que no es va executar.

A finals de la darrera legislatura, es va
donar inici al projecte de la construcció
d’un polígon industrial (PP8) per donar
solució a la demanda de sòl industrial de
diferents empresaris interessats a ampliar
la seva empresa o crear-ne alguna de nova.

Es van realitzar diferents negociacions
amb propietaris de la zona on es trobaven
els terrenys de sòl rústec on es podia ubi-
car el nou polígon. Es va arribar a l’acord
d’adquisició del tant per cent necessari de
terrenys, per part de l’Ajuntament,
mitjançant permutes amb parcel·les
urbanitzades del nou polígon o altres de
propietat de l’Ajuntament. Es van signar
uns contractes privats com a compromís
amb els propietaris els quals caducaven en
un termini d’un any, havent-se d’haver fet
escriptura pública en aquest termini i així
poder executar l’obra.

 Mentre es duien a terme totes les

tramitacions legals per endegar el projecte.
Es va realitzar una modificació puntual de
les aleshores normes subsidiàries. Es va
aprovar inicialment el projecte del PP8 pel
Ple de l’Ajuntament. La Comissió
d’Urbanisme va aprovar definitivament el
projecte, que evidentment incloïa totes les
parts exigides per la llei, inclusiu el pla de
viabilitat del mateix. (Document públic).

Aquest projecte es volia dur a terme pel
SISTEMA DE COOPERACIÓ. Aquest és un
sistema que permet donar inici a l’actuació
si un dels seus propietaris té més del 51%
dels terrenys, llavors la resta figuren com
a cooperants i participen en la proporció
de l’aportació de terrenys dels quals són
propietaris. En aquest cas i després dels
compromisos efectuats mitjançant
contracte, l’Ajuntament disposava del tant
per cent necessari per donar inici al
projecte.

Una part important dels terrenys eren
propietat d’un veí que permutava per sòl
industrial i per poder donar compliment
al projecte privat de l’empresa TRANSIL
LOGÍSTICA SL, per la qual figura en el
projecte una parcel·la de 45.000 m2.

L’Ajuntament signa un contracte privat
amb Transil per garantir que una empre-
sa que pretén crear 200 llocs de treball i
fer una inversió de 1.500 M de les antigues
pessetes no marxi del poble i s’implanti
en algun altre municipi.

Altres empreses vénen a demanar
informació per ubicar-se al nou polígon de
manera seriosa, encara que no adopten
cap compromís per escrit. Algunes d’elles
avui en dia han invertit en pobles veïns, la
qual cosa justifica l’interès real de la seva
demanda.

Arribat el moment d’iniciar l’actuació
definitiva, s’entra en una etapa de pre-
campanya electoral amb moltes pressions
cap a l’Ajuntament i també cap a alguns
propietaris. L’aleshores oposició, que
sempre criticava la manca de polígon in-
dustrial i exigia en algun moment sòl in-

dustrial, demanava per tots els mitjans que
s’aturés el projecte fins passades les
eleccions. Es va deixar tot preparat i posat
a punt per permetre al nou ajuntament,
fos del color que fos, dur-ho a terme. Les
eleccions van permetre que ERC i PSC
pactessin per ser al govern.

Als pocs mesos de ser al govern el grup
de CiU demana un ple per sol·licitar
explicacions sobre com estava el polígon,
però tot són excuses i el temps va passant
i no es fa res.

Aquest ha estat un tema que sempre ha
trobat excuses per justificar que no es
podia realitzar. S’ha parlat de no viabilitat,
de caducitat de contractes, de manca
d’energia, de preus desorbitats d’una
subestació, de la no possibilitat de
compliment de contracte amb TRANSIL SL.

El Grup de CiU intenta introduir una
moció per caràcter d’urgència en el Ple
del mes de maig i l’equip de govern no
l’acceptà.

El grup de CiU va presentar una altra
moció al Ple de l’Ajuntament celebrat el
passat dimecres 30 de juny de 2004.

La votació resultant d’aquesta va ser dels
vots en contra dels grups d’ERC i PSC i
els vots a favor del grup de CiU.

En cap moment es va poder apreciar per
part de l’equip de govern la voluntat i en-
tusiasme per executar definitivament

DEFINITIVAMENT, SÍ AL POLÍGON

En cap moment es va
poder apreciar per
part de l’equip de
govern la voluntat i
entusiasme per
executar
definitivament
aquest projecte tant
important i prioritari
per la població
d’Agramunt.
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aquest projecte tan important i prioritari
per la població d’Agramunt.

El més important per valorar la negati-
va cap al PP8 és el següent acord pres en
la sessió plenària del 30 de juny, el qual
CAL DENUNCIAR PÚBLICAMENT i lamen-
tar l’evidència que transmet l’equip de
govern a no promocionar econòmicament
el poble.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
Aquesta modificació va ser votada en

contra per nosaltres, però cal clarificar que
no serà pas per estar en contra amb la
realització de noves inversions en
infraestructures, sinó que es va manifes-
tar el nostre desacord en el canvi de la
subvenció de 100.000 € que es va
concedir per la XARXA DE SANEJAMENT
AIGÜES PLUVIALS DEL POLÍGON PP8 i
canviada, per voluntat de l’equip de
govern, al c/ Peixeres i l’av. Ribera del Sió,
que es troba en una zona industrial
propera, però no al PP8. Un dels carrers,
curiosament, dóna a la zona on aniria
ubicat el polígon d’iniciativa privada. Cal
esmentar que al principi de legislatura
l’equip de govern havia estudiat la
possibilitat de realitzar conjuntament o
participar d’alguna manera amb aquest
polígon. El que hem de fer és buscar noves
subvencions pel PP8 i no pas canviar la
destinació de les que arriben pel polígon.
Aquesta actuació faria que els veïns
d’aquesta zona (part de darrera de les
empreses) haguessin de pagar uns 40 M
de les antigues pessetes en contribucions
especials.

Punts a tenir en compte:

ENERGÈTIC
Semblava que el principal problema i

gran obstacle per fer el PP8, era la qüestió
energètica. Es van fer afirmacions rotun-
des de l’elevat cost que representava,
l’impediment que suposava per la
realització del polígon.

La Companyia no s’havia assegut a par-
lar amb l’actual ajuntament per aquest
tema.

Gràcies a la insistència de l’empresari
afectat, i gestions realitzades alienes a
l’Ajuntament, el dia 25 de juny l’alcalde

d’Agramunt es va reunir amb FECSA-
ENDESA, el qual va deixar molt clar a
l’ajuntament que en cap moment l’energia
seria un problema per l’execució del nou
polígon industrial, a més de comprometre’s
a facilitar fins i tot una potència de 500
kW a l’empresa Transil, mentre no es
trobés enllestida la subestació que abastés
al PP8.

L’inversemblant és que FECSA va ra-
tificar el que nosaltres dèiem des del pri-
mer dia que la subestació pel PP8 costaria
uns 300 M de pessetes, però hem pogut
saber que aquest cost no era sufragable
sols per l’Ajuntament, sinó que aquesta
subestació havia d’alimentar el PP8 i
també el polígon privat PP7. Les coses
van canviant respecte a la manca de
potència.

La gran subestació que cal instal·lar en
les nostres comarques és a les Pallargues
i aquesta sí que pot costar molts milions
de ptes., però és per tota la zona compre-
sa entre Agramunt, Guissona i Ponts, la
qual anomenen Tramuntana. Aquesta
informació es va donar a l’Ajuntament en
una reunió a les Pallargues, en la qual
també es va fer saber quin fóra el cost de
la subestació.

La realitat sobre el tema de l’energia ja
està descoberta i actualment ja no pot ser-
vir D’EXCUSA PER NO REALITZAR EL
POLÍGON.

Altres temes que no podran fer servir
d’excusa són:

VIABILITAT
En el projecte del PP8 hi ha (com mar-

ca la llei) una justificació de viabilitat del
projecte. Sense aquesta, la Comissió
d’urbanisme de Catalunya no ho pot
aprovar. El nostre projecte va ser aprovat
definitivament per urbanisme i fins i tot
va estar felicitat, segons ens va informar
l’assessor jurídic de l’Ajuntament. Està
signat i informat per tots els tècnics
necessaris.

Disponibilitat de diners:

• Una partida de 115 M de pessetes de
crèdit (elaboració projectes i primera
fase d’obra civil)

• Compromís de l’ACA 40 M de
pessetes, per la xarxa d’aigües pluvials

• Pla Inversions Municipal de la
Diputació 16 M de pessetes, pel carrer
Peixeres (part que lliga amb el PP8)

• FEDER (xarxa de sanejament de les
aigües pluvials PP8) 16 M de pessetes

• Es pensava sol·licitar el PUOSC 2004/
2007 pel PP8 uns 60 M de pessetes
(n’han concedit més per diferents
actuacions).

• Molt important la participació dels
altres propietaris per cooperació.

• Inici de venda de parcel·les en el
moment de l’inici de les obres, com a
finançament addicional, tal com
preveu que es pot fer la nova llei
d’urbanisme.

Cal tenir en compte que s’hagués fet
per fases, amb la 1a.:

• La primera per donar compliment al
contracte amb TRANSIL LOGÍSTICA
SL i als propietaris de les permutes i
continuar amb la venda i construcció
segons la demanda d’altres empresaris
interessats. La 1a. Fase inclou el carrer
principal més els perpendiculars de
darrera.

CONTRACTES
Els contractes de permutes de terrenys

signats amb diferents propietaris no ens
van caducar a nosaltres, sinó que el nou
equip de govern ERC-PSC, els ha deixat
caducar o no han mantingut el tracte per
no dialogar.

PREMSA
Si revisem la premsa podrem constatar

que al llarg d’aquest temps només s’ha
donat excuses i han informat de quantitats
no correctes del cost de l’energia, han
posat en dubte la viabilitat del polígon i
del contracte amb l’empresa. Es falta a la
veritat i a la realitat reiteradament, buscant
un culpable contínuament per evadir el
problema.

Es demana un cara a cara i nosaltres
considerem que d’un tema tan seriós, no
se’n pot fer un “REALLITY SHOW”. Creiem
que el cara a cara el té amb la ciutadania i
el resultat és el SÍ AL POLÍGON. Això sí
que fóra una bona lliçó pels que no creiem
que sigui intenció d’aquest Ajuntament fer
el polígon industrial PP8. ■




