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Grup municipal del Partit Popular
de Catalunya

A viat farà un any i mig de les
eleccions municipals i creiem
que és suficient temps de

marge a l’actual equip de govern per
poder fer, des del partit popular
d’Agramunt, una valoració d’alguns
aspectes de la seva tasca. Abans, voldríem
agrair a tots els votants d’Agramunt la
seva participació a totes les eleccions
celebrades durant aquest any i que no
han estat poques, però particularment
volem donar gràcies a totes aquelles per-
sones que ens van donar un vot de
confiança. Vam augmentar el nombre de
vots, tot i això ens en va faltar vuit per
poder tenir representació a l’Ajuntament;
això fa que no tinguem vot, però sí que
tenim veu, com a força política
d’Agramunt que som i ens ho avalen 170
vots d’agramuntins/ines.

Projectes a l'Ajuntament
Després de tot aquest temps, creiem

que el PPC hagués aportat a l’Ajuntament
el que no hi ha ni per part de l’actual
equip ni per part de l’oposició, que és
l’empenta i la realització de projectes
necessaris i útils per Agramunt. Podem
entendre que és difícil per part de
l’oposició poder exercir-se com a tal,
sense que des de l’actual equip no es
presentin cap o pocs projectes, però el
que no podem entendre, és que es facin
tots els impossibles perquè l’equip de
govern no pugui governar ni dur a
terme cap proposta ni projecte sense
polèmica. Un d’aquests projectes que
tots sabem és l’ampliació del polígon, on
dins del nostre programa electoral era
un dels principals objectius marcats pel
nostre equip. Pensem que el polígon és
el gran puntal econòmic perquè un poble
creixi i, alhora, també és la base per a
realitzar altres projectes. Indiscuti-

blement en uns temps en què les
empreses busquen el màxim benefici i
valoren totes les ofertes per a decidir si
ubicar-se en un poble o en un altre,
Agramunt, des de fa temps, deixa d’ésser
una opció per atreure les empreses, crear
llocs de treball i, en definitiva, posicionar-
se com a motor econòmic alternatiu de
l’Urgell.

El tema del polígon
Sembla que el “tema polígon” solament

sigui la raó perquè govern i oposició
estiguin en constant pugna. Nosaltres
creiem que un projecte com aquest no
es pot dur a terme amb un ambient
de divergències, on després si alguna
cosa surt malament continuarà la lluita
per donar-se les culpes els uns als
altres.

Però lamentablement aquest ambient
es pot apreciar en molts altres aspectes,
només cal assistir als plens celebrats i
hom es pot adonar que poca cosa ha
canviat, quasi bé les mateixes cares, però
les males maneres encara perduren en-
tre govern i oposició, sigui pel motiu que

sigui. Al PPC d’Agramunt creiem que els
ciutadans no ens mereixem aquest
espectacle pagat per tots nosaltres, en
lloc d’arreglar els problemes i les defi-
ciències que Agramunt pateix.

No n'hi ha prou amb bones
intencions

Bé, no ens volem allargar gaire, perquè
ja hi hauran altres temps d’aquí poc per
debatre i opinar, ja que a partir d’ara
s’ha de començar a governar de debò i
no amb polítiques de propaganda,
pensades per estar a l’oposició, com hem
vist fins ara aquí, a la Generalitat i al
govern estatal.

La nostra valoració, en general, de la
feina feta durant tot aquest temps de
bipartit agramuntí (ERC-PSC), és que
creiem que hi ha un ambient de bona
intenció, degut al canvi polític, però
aquest canvi ja compleix més d’un any i
l’ambient de bona intenció s’hauria de
materialitzar amb més treball, per això
demanem més dedicació per part de
l’actual equip de govern, perquè en un
context polític en què a la Generalitat i al
govern espanyol hi ha els mateixos colors
que Agramunt, pensem que això s’hauria
de notar a l'hora de governar Agramunt,
cosa que ara no es pot apreciar.

Precisament en un tema tan important
com l’ampliació del polígon, la col·la-
boració tant de la Generalitat com la
del govern central hauria d’ésser essen-
cial i solament veiem que les bones
intencions no arreglen els problemes,
com va dir una vegada la que va ser pri-
mera ministra britànica, la Sra. Margaret
Thacher: “Ningú no recordaria el bon
samarità, si a part de bones intencions,
no hagués tingut diners”, que cadascú
agafi la frase com vulgui, però és fàcil
d’entendre, no?. ■

Després de tot
aquest temps, creiem
que el PPC hagués
aportat a
l’Ajuntament el que
no hi ha ni per part de
l’actual equip ni per
part de l’oposició, que
és l’empenta i la
realització de
projectes necessaris i
útils per Agramunt.....
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La veu del grup CiU a Agramunt

A questa comissió, que és
obligatòria a tots els ajun-
taments, ha d’estar integrada

per membres dels diferents grups polítics
de la Corporació, amb la proporcionalitat
establerta per la resta de les comissions
informatives o dels resultats electorals.
Correspon a la Comissió l’examen, estudi
i informe de tots els comptes de
l’Ajuntament, tant pressupostaris com
extrapressupostaris. Així mateix, també
té les competències en l’examen i
l’informe de les reclamacions, obser-
vacions o descàrrecs que els interessats
hagin posat de manifest durant el període
d’informació al públic dels esmentats
comptes, sempre com a actuació prèvia
per part del ple de la Corporació.

bé totes les partides. De fet, aquests
comptes els va pressupostar l’antic equip
de govern, però amb el canvi, es van fer
actuacions que no estaven pressu-
postades i això suposa un desequilibri en
el pressupost de tot l’any.

Quan vam anar a mirar els comptes,
vam poder comprovar que les actuacions
“extres” que es van fer l’any passat, no
figuraven dins les partides tancades de
l’exercici. Això vol dir que al 2004
sortiran les factures pendents de
pagament del 2003. A veure on les
encabiran? En la Comissió Especial de
Comptes el nostre grup es va abstenir
en la seva aprovació, per una raó molt
clara, votar en contra no ho trobàvem
ètic perquè aquests comptes els va
pressupostar l’anterior equip de govern
i amb ell alguns de nosaltres, però sí que
tenim molt clar que quan vam deixar
l’ajuntament sabíem els diners que hi
quedaven per finalitzar les actuacions
previstes per tot l’any. El que desaprovem
és que fessin actuacions que no estaven
pressupostades i que no eren urgents, i
a més diguessin a tort i a dret que els
havíem “deixat les arques buides”.

Per més informació us direm que en la
liquidació del pressupost de 2003 el Ro-
manent de Tresoreria (superàvit) que
va quedar per a l’exercici actual és de
165.138,97 €. Déu n’hi do, són bastants
diners per dir que ens ho havíem polit tot.
Però potser ho deien perquè si haguessin
pagat totes les factures pendents de
pagament, d’actuacions fetes pel nou equip
de govern, i que han deixat per al 2004,
el Romanent hagués quedat amb núme-
ros rojos. Ja se sap que qui estira més el
braç que la màniga... L’any vinent quan ani-
rem a revisar els Comptes de l’any 2004,
possiblement trobarem moltes sorpreses.

Ara, donem els comptes per tancats i
el que queda per pagar ja ens ho
trobarem tots l’any vinent!

Per fi s’ha fet la Comissió Especial de Comptes!

Quan vam anar a mi-
rar els comptes, vam
poder comprovar que
les actuacions
“extres” que es van
fer l’any passat, no
figuraven dins les
partides tancades de
l’exercici.

“L’esmentada Comissió celebrarà
sessió, necessàriament, amb ante-
rioritat al dia 1 de juny de cada any,
així ho marca la Llei”. Fins ara sempre
s’han complert els terminis (excepte quan
coincidia amb període electoral o de
constitució del consistori), però ara es
veu que l’actual equip de Govern es
permet passar l’informe dels comptes de
l’Ajuntament de l’exercici 2003 al mes
d’octubre del 2004. Només creiem una
cosa, que els ha costat molt de quadrar

No perdeu més el
temps volent dirigir
l’oposició o donant
consells de com
hauria d’actuar...

Coherència amb les votacions

 Volem fer una petita reflexió a l’equip
de Govern i en especial a l’alcalde. Quan
assistim als Plens o bé a les Comissions
siguin les quines siguin, ens agrada ser
coherents amb els nostres vots i per això
amb anterioritat ens informem i venim a
la casa gran, que us recordem que és la
casa de tots els ciutadans, per assessorar-
nos i prendre les nostres decisions i no
volem actuar com fins ara havia fet l’opo-
sició, que votava en contra o s’abstenia
simplement perquè tocava o perquè sí,
sense cap raó en concret, perquè tampoc
no es preocupaven mai a esbrinar res, ni
a mirar els expedients, ni a demanar cap
paper. És llastimós que fins i tot, en una
entrevista a l’alcalde en un diari, no
aprofiti les columnes promocionant la Vila
i manifestant l’orgull de ser-ne l’alcalde,
queda clar que prefereix aprofitar
l’avinentesa pes desprestigiar l’oposició.
Pensem que això s’està convertint en una
obsessió per algú i és preocupant. Si us
plau, no perdeu més el temps volent di-
rigir l’oposició o donant consells de com
hauria d’actuar i centreu-vos a portar les
coses al dia i treballar per Agramunt i
per als seus ciutadans.

Siau convilatans, sigueu feliços. Fins un
altra. ■




