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L’Ajuntament de Solsona,

en números vermells
L’àrea d’intervenció del consistori dóna la raó a Esquerra i reconeix un estalvi net negatiu.

Esquerra ha impugnat, juntament
amb el COMÚ, l’aprovació dels
comptes municipals del 2005,
al·legant que no s’han utilitzat els
criteris adients a l’hora de calcular
l’estalvi net. Segons el criteri
defensat pel regidor d’ERC, Salvi
Nofrarias, un cop comptat l’estat
de liquidació dels ingressos i
despeses tal com marca la llei, el
balanç resultant és que l’Ajuntament
té un estalvi net negatiu, la qual cosa
vol dir que gasta més del que

ingressa. Arran del recurs de
reposició interposat per l’oposició,
l’àrea d’intervenció del consistori
dóna la raó a la tesis d’Esquerra i
aconsella que la interpretació que
fa l’administració autonòmica de
l’article 53 és la que «hauríem de
fer servir d’ara en endavant». Així,
reconeix que la liquidació dels
comptes del 2005, que es va aprovar
el 28 de setembre del 2006 amb els
únics vots a favor de CiU, donaria
ara un estalvi net negatiu. Tanmateix,
al Ple municipal, l’executiu local va
fer valer la seva majoria absoluta per
rebutjar el recurs.

Segons va afirmar Salvi
Nofrarias, que va defensar la moció
al Ple, els càlculs evidencien que
«estem en números vermells» i això
ha comportat que s’hagi executat
«menys del 50 %» del pressupost
del 2006. «Ha estat necessari ba-
tallar-hi durant sis mesos i forçar un
Ple extraordinari per a que l’alcalde
respongués el recurs presentat i es
pogués demostrar amb números
l’existència de l’estalvi net negatiu».

El fet de tenir un estalvi net
negatiu implica que, per tal de po-
der demanar un préstec, s’hagi de
fer un PLA DE SANEJAMENT per
tres anys. Així s’entén que l’equip
de govern no hagi sol·licitat el
préstec previst per a poder dur a
terme un pressupost exagerat. Tan
exagerat que només s’ha executat

una tercera part de la inversió pre-
vista.

En referència a la manca
d’acompliment del pressupost per
part de CiU, Xavier Jounou,
portaveu d’Esquerra a l’ajuntament
de Solsona, ha afirmat que «un
pressupost es pot fer de moltes
maneres, però un govern seriós i
responsable ha de fer un pressupost
seriós i responsable. En el Ple en
que es va aprovar aquest pressupost
de 2006, ja vam dir que era
difícilment realitzable el programa
indicatiu d’inversions, per massa
agosarat i per poc detallat i
consolidat en l’apartat del seu
finançament. CiU ens va dir, com diu
sempre, que en ser indicatiu no és
d’obligat compliment. Això ja ho
sabem. El que costa d’entendre és
com es pot pressupostar, per
exemple, una piscina coberta els
darrers dies de desembre de 2005
i, al cap d’un mes, haver de renun-
ciar a fer-la perquè, dins el termini
establert, l’ajuntament de Solsona
no ha disposat els terrenys per tal
de rebre la subvenció de la
Generalitat que servia per pagar
l’obra».

Segons Salvi Nofrarias, de tot
això «el pitjor és que es confirma la
mala gestió, falta de transparència,
seriositat i professionalitat de l’equip
de govern de CiU a l’ajuntament de
Solsona».
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Estimar el país, treballar per la seva gent
L’activitat política ens afecta de ple
a tots, vulguem o no ho vulguem, en
siguem conscients o no. Les nostres
escoles, la nostra sanitat, el nostre
benestar i el nostre lleure, tot està
vinculat a la gestió política.

Que el prestigi de la política està
en nivells molt baixos és evident. Tan
com que bona part dels polítics s’ho
han guanyat a pols.

L’activitat política només hauria

d’anar destinada a gestionar el que
és de tots o afecta a tots, amb la
premissa que el profit que d’ella se’n
deriva hauria d’arribar a tothom per
igual i que, a l’hora d’establir
prioritats, sempre s’ha d’anteposar
el bé comú a l’interès particular.

Cal que noves persones
s’incorporin a l’activitat política,
començant per la local que és la que
primer ens toca. Tothom pot fer la

seva aportació. Tothom és vàlid des
de la seva particularitat.

Els partits estem necessitats de
gent amb ganes d’implicar-se en
política i amb l’únic objectiu de
millorar els nostres municipis. A
Esquerra - Solsonès, sempre hi ha
les portes obertes per qui vulgui en-
trar. Només posem una condició:
estimar el país i voler treballar per
les seves persones. Res més.

És per a mi un plaer adreçar-vos
unes paraules en el butlletí d’ERC
del Solsonès com a diputada ads-
crita a aquesta comarca. M’han
demanat que us escrigui unes ratlles
de presentació de la meva trajectòria
política i personal i, per això,
començo dient-vos que els meus
primers passos a la política els vaig
fer al meu poble, Santpedor (Bages),
essent regidora a l’oposició la legis-
latura passada i, com a consellera
comarcal al Consell Comarcal del
Bages, tenint la responsabilitat de
promoció econòmica. Així doncs, em
vaig iniciar en la política molt jove.
El cert és que la meva formació,
llicenciada en Ciències Polítiques i
de l’Administració, em va encarrilar
a començar aquest camí. En
l’aspecte de la formació, m’he
especialitzat en la promoció del
comerç i, és per això, que
actualment curso un Postgrau en
Dinamització Comercial.

Des de l’any 2003, sóc
Alcaldessa de l’Ajuntament de
Santpedor arrel d’una coalició entre
ERC i CiU. És evident que la tasca
municipal és la més vibrant i
profitosa per a un polític, ja que es
treballa des de la proximitat i
coneixement a fons de les inquietuds
de tots els ciutadans/es, i palpant

els resultants de la bona feina feta.
En la gestió del nostre equip de
govern, hem intentat ésser propers,
però també agosarats en molts
aspectes per tal de transformar i
millorar la societat que ens ha tocat
viure. Estem gestionant el
creixement urbanístic que tenim de
forma endreçada, sostenible, però
sense perdre l’essència i la identitat
del poble del Timbaler del Bruc.

Amb 30 anys he adquirit la
responsabilitat de ser diputada al
Parlament de Catalunya. És per a
mi un honor, però també una gran
responsabilitat ostentar aquest
càrrec. Per aquest motiu, esmerçaré
tots els meus esforços per treballar
amb eficàcia en la defensa del
territori: Solsonès, Berguedà i
Bages.

En el Parlament de Catalunya, el
marge del màxim òrgan de sobirania
que és el Ple del Parlament, format
pels 135 diputats i diputades, es tre-
balla en Comissions de Treball
Sectorials. Així, cada diputat/da,
s’especialitza en alguns temes en
què aprofundeix especialment,
que en el meu cas són les
Comissions de Política Terri-
torial, la Comissió de Medi
Ambient i Habitatge i,
finalment, la Comissió

d’Innovació, Universitats i Empresa.
Per tant, és en aquests àmbits on la
meva tasca al Parlament tindrà una
intensitat més gran.

Finalment, dir-vos que resto a la
vostra disposició per introduir al
Parlament de Catalunya aquells te-
mes que siguin de l’interès de la
comarca del Solsonès, o bé
traslladar al Govern i diferents
Departaments les propostes
solsonines. És per això que visitaré
de forma periòdica diferents municipis
de la comarca.

Laura Vilagrà i Pons
Diputada del Parlament de

Catalunya per ERC
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Un grup jove de quatre persones
formarà la candidatura d’Esquerra
Republicana de Catalunya a Pinell
en les properes eleccions
municipals. El grup, format per
Benjamí Puig, Montse Cots, Montse
Llorens i Ezequiel Real, compta amb
una valuosa contribució femenina i
es caracteritza per estar format per
persones joves i amb empenta que
sempre han fet coses pel poble i han
tingut una participació important en
les principals activitats del municipi.

El motiu que els ha empès a dur
a terme aquesta iniciativa és, com
ells mateixos diuen, la mateixa gent
del municipi. «Molta gent ens ha
manifestat que Pinell necessita
una alternativa seriosa a l’actual
equip de govern» per acabar amb
la paràlisi en la que es troba
l’Ajuntament. Així, destaquen com
a principals motius de la seva

determinació l’incompliment, per part
de l’actual equip de govern de CiU,
de totes i cadascuna de les seves
promeses electorals i de la
deixadesa de la seva acció de
govern.

 De fet, aquesta candidatura ja ha
aconseguit, fins i tot abans
d’oficialitzar-se, que es facin coses
per al municipi. L’èxit de convocatòria
que va tenir Esquerra en el seu acte
de campanya electoral en les
passades eleccions al Parlament ha
fet reaccionar l’equip de govern que,
per primera vegada en molts anys,
ha mantingut una reunió amb els
veïns i s’ha bellugat per mirar
d’arranjar alguna carretera.

Tal com afirmen els candidats
d’Esquerra, «d’això es tracta, que es
facin coses al municipi. Aquest és
el nostre objectiu. Si aconseguim
que se’n facin, que es pensi en

Municipis

Esquerra es presenta a Pinell
Per primera vegada, Esquerra presentarà candidatura a Pinell

les properes eleccions municipals del mes de maig.

Una opció que aportarà joventut, seriositat i empenta al municipi.

l’interès de la gent del poble, ja ens
donem per satisfets, ja haurem
guanyat». Ara bé, també han recordat
que, poc abans de les anteriors
eleccions municipals es va anunciar
tota una sèrie d’actuacions tan
«difícils d’aconseguir» com
l’enllumenat del carrer de
circumval·lació o l’augment de
potència de llum al local social, en-
tre d’altres, i hores d’ara el més
calent és a l’aigüera. «No s’hi val a
recordar-se de fer coses quan fal-
ten només quatre mesos per a les
eleccions. L’ajuntament ha de
treballar quatre anys». I això és,
precisament, el que ofereix la can-
didatura d’Esquerra, treball seriós
i continuat durant els propers
quatre anys pensant en la gent del
municipi .  L’Ajuntament ha
d’arreglar alguna carretera ... i
moltes altres coses.



Què t’ha fet decidir a encapçalar la
candidatura d’Esquerra a
l’ajuntament de Sant Llorenç de
Morunys?

No crec que ningú agafi  una
responsabilitat com aquesta per un sol
motiu. Moltes vegades he sentit
crítiques de la gent cap a les decisions
de l’ajuntament, algunes amb raó,
d’altres no tant. Això m’ha fet pensar
sovint en la facilitat que tenim tots de
jutjar les actuacions polítiques i, en
canvi, és difícil trobar gent que es
vulgui implicar políticament o, dit d’una
altra manera, poca gent està disposada
a mullar-se. Motivat per aquest
inconformisme em començo a plantejar
la possibilitat de presentar-me a les
eleccions del mes de maig vinent.
També m’empeny molt la idea de la
necessitat de rejoveniment del
consistori. Aquesta serà una de les
aportacions de la nostra candidatura.
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Amb 31 anys, el Francesc Xavier és fill de Sant Llorenç de Morunys i
comercial de professió. Sempre s’ha caracteritzat per ser una persona activa
i compromesa que ha col·laborat en moltes entitats del municipi (Associació
de Turisme de la Vall de Lord, Escoltes, Club de Futbol de Sant Llorenç, Casal
L’Estaca, Correfoc, entre d’altres). Conegut per la seva actitud participativa i el
seu caràcter afable, enguany serà el candidat d’Esquerra a l’alcaldia de Sant
Llorenç.

Parles de candidatura, la llista està
decidida?

Sí, la llista està pràcticament tancada
i la veritat és que n’estic molt content.
Hem aconseguit fer un grup molt ben
avingut, amb persones joves, treballadores
i diferents entre elles, i totes molt vàlides.

Ens pots dir algun nom?
En el seu moment farem la

presentació oficial de la candidatura i del
programa electoral. De moment diré que
som un grup de gent que creiem que Sant
Llorenç necessita un impuls en polítiques
destinades al jovent i a les famílies. De
totes maneres, sí que puc avançar que la
Maria Pintó hi serà. La seva experiència
a l’ajuntament i la feina feta per la Maria
aquests quatre anys amb la creació del
casal d’avis i el berenar de jubilats, entre
altres coses, són la garantia que la nostra
candidatura també tindrà en compte la
gent gran del nostre municipi.

Quins objectius es fixa la llista d’ERC?
Bé, nosaltres volem fer una aportació

de joventut i de feina ben feta. Ens
agradaria potenciar la comunicació en-
tre el nostre consistori i el poble. Tothom
que em coneix sap que acostumo a par-
lar força amb la gent perquè m’agrada
fer-ho. Això em permet poder captar
moltes opinions, però està clar que en-
cara se me n’escapen moltes i voldríem
que no fos així. Creiem que la política
local ha de ser pensada pel poble i amb
el poble. Per tant, facilitarem la
participació de la gent del municipi en
les qüestions que els afecten.

Per acabar, una promesa.
Treball. Les persones que formem la

candidatura d’Esquerra a Sant Llorenç
som gent treballadora. Dedicarem tots els
nostres esforços i energies a millorar el
nostre poble en benefici de la seva gent.


