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La veu del grup CiU a Agramunt

L ’estiu ja és acabat i amb ell també
s’acaben les vacances pràcti-
cament per a tothom, els nens i

els joves del poble ja s’han incorporat a
estudi i en la majoria de pares sents a
dir: ja era hora que poguéssim anar tots
més ben arrenglerats!, o aquella altra, ja
en teníem unes ganes, tantes vacances,
al final la canalla s’avorreix! De fet,
sembla que quan portem un horari més
marcat anem tots més a l’hora.

Retribucions dels regidors

Canviant de tema, en el número del
mes passat d’aquesta revista vam llegir
una carta publicada, per segona vegada,
d’un veí que volia saber el que cobren
l’alcalde i els regidors de l’Ajuntament
d’Agramunt. El nostre grup no té cap
inconvenient d’informar a tots els
ciutadans i en especial a aquest veí que
demana reiteradament el que cobrem,
però també hem de dir que hagués estat
més satisfactori, si l’equip de govern
hagués publicat en l’apartat de
l’Ajuntament informa de la revista, la
Base 29a d’execució del pressupost
2004, on s’indiquen totes les assig-
nacions per dedicació exclusiva, dedi-
cacions parcials, assistència a sessions i
indemnitzacions per dedicació dels
membres de la corporació i, a més, pu-
blicar les retribucions que cobrem
aproximadament cada regidor al mes.
Trobem molt lamentable que ho hàgim
de fer per separat, insistim que s’hauria
d’haver informat des de l’actual equip de
govern i publicar amb anterioritat totes
les remuneracions que té l’alcalde i els
altres dotze regidors (inclosos nosaltres).
És el primer cop que a Agramunt l’equip
de govern decideix tenir una persona amb
dedicació exclusiva de 37,5 hores
setmanals i donada d'alta al règim gene-
ral de la seguretat social, o bé que
l’alcalde, que no dubtem dediqui prou

hores en la seva tasca, no ha hagut de
plegar, ni demanar reducció de jornada a
la feina fora de l’ajuntament. Cada equip
de govern té la capacitat suficient per
triar el que convé més en cada moment
per al seu poble.

Bé, tornant al tema de les retribucions,
tal com es va aprovar en el passat Ple
extraordinari del dia 22 de desembre de
2003, el nostre grup com a regidors de
l’ajuntament cobrem per assistència efec-
tiva a cada sessió plenària: 97,59 €.
Normalment es fa una sessió ordinària
bimestral i entremig també es pot con-
vocar alguna sessió plenària extraordi-
nària quan l’equip de govern ho cregui
convenient.

es convoquen: 65,07 €.
Una regidora nostra cobra indemnit-

zacions per dedicació amb una activitat
duta a terme a l’Ajuntament que és
“l’Activigran”. Normalment dedica dues
hores setmanals, encara que algun cop
hagin estat quatre i al final del mes oscil·la
entre les vuit i deu hores, amb una
remuneració mensual entre 52 i 62
euros. Aquesta dedicació va ser aprovada
a la sessió ordinària de l’Ajuntament el
passat 30 de març de 2004.

En el número de la revista del mes de
juny vam llegir, com molts de vostès, les
retribucions d’un dels regidors de l’equip
de govern en solitari, com si la cosa no-
més anés per a ell, i és aquí on lamentem
que no s’hagués donat la resposta des
de tot l’equip de govern i incloure també
el que cobrem els regidors de l’oposició.
Volem fer una petita observació amb
aquest regidor i és que d’indemnitzacions
per dedicació a l’Ajuntament vam veure
que no en va posar cap, només va fer
constar les assistències als Plens i a les
Comissions, llavors se’ns passa pel cap
quatre qüestions: potser no hi dedica cap
hora a l’Ajuntament? Potser hi dedica tan
poc que no li val la pena de posar-ho?
Potser no cobra les hores que hi dedica?
O bé, que simplement es va descuidar de
posar-ho?

Desitgem que puguem complaure en
una part a aquest veí i potser d’altres
que es fan la mateixa pregunta, o bé que
tenien una informació errònia vers aquest
tema.

Actuem segons el "rol"
que ens toca

També voldríem comentar que els
darrers esdeveniments en la política es-
tatal, nacional i local ens fa pensar que
les persones actuem segons el “rol” que
en una determinada etapa de la nostra
vida ens toca. Sense anar més lluny, per

És el primer cop que
a Agramunt l’equip
de govern decideix
tenir una persona
amb dedicació ex-
clusiva de 37,5 hores
setmanals i donada
d'alta al règim gene-
ral de la seguretat
social...

Tres dels cinc regidors del nostre grup
assisteixen a les Comissions Informatives
Permanents: 65,07 €, aquestes tenen
la mateixa periodicitat que els Plens, és
a dir, que cada cop que es fa un Ple una
setmana abans es convoquen les
Comissions.

Normalment també hi ha dues Co-
missions més on es cobra i que són la
Comissió Especial de Comptes, que és una
a l’any, i la Comissió Informativa d’Urba-
nisme, que són dues a l’any. Amb
aquestes Comissions assisteixen tres
regidors del nostre grup, sempre i quan
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explicar això cal recordar que un
prestigiós polític català fins fa poc tenia
el “rol” d’estar a l’oposició respecte al
govern de l’estat i del país i així no parava
de criticar, qüestionar i queixar-se de les
formes d’actuar del govern i del molt que
perjudicava al nostre país. Passa el temps
i els ciutadans, alguns, se’l creuen arribant
amb el seu vot a súper ministre de l’Estat,
això evidentment suposa un canvi de “rol”
i tot allò que tant criticava queda aparcat
i la seva forma d’actuar és diferent a la
de mesos enrere no acceptant les
peticions del nou govern del nostre país
encara que abans les tenia molt
assumides.

En la política municipal de casa nostra
sembla que passa exactament el mateix i
allò que temps enrere tant criticaven
alguns polítics locals, alguns ciutadans
se’ls van creure i, il·lusionats amb el canvi

i gent fresca, els varen votar. Però noi
ha hagut un canvi de “rol” i aquelles
actituds que tant criticaven, amb raó o
sense, avui actuen de la mateixa manera
i, com alguns ciutadans comenten, pitjor
que els d’abans. Tot això és degut
segurament a aquest “rol” que ens
influeix tant i podem quasi afirmar que
les persones actuem segons el paper que
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tenim en cada moment de la nostra vida,
sigui a l’Ajuntament o en qualsevol càrrec
de responsabilitat. Això sí, tant el súper
ministre com els polítics que actualment
ens governen a l’Ajuntament, la culpa de
tot és de l’anterior govern o grup muni-
cipal. Tal com comentava un escriptor
local, la culpa sempre la tenen els altres.

El trist de tot això és que per culpa
d’actuar segons el paper que ens imposa
la vida, deixem de banda aquells ideals,
aquelles il·lusions, i alguns ciutadans quan
veuen els canvis dels seus líders queden
decebuts provocant moltes vegades
l’abstenció política i social. Desitgem que
al nostre poble hi hagi un canvi ple
d’il·lusió i que aquest no sigui només
moltes floretes en segons quines places i
carrers.

Desitgem que tingueu una bona fira del
Torró i fins ben aviat. ■

...les persones
actuem segons el
paper que tenim en
cada moment de la
nostra vida, sigui a
l’Ajuntament o en
qualsevol càrrec de
responsabilitat.




