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Sant Ramon, un municipi per tothom ? 
A aquestes alçades ja tothom té una petita idea de com funciona el nostre consistori, uns per a 
beneficiar-se’n i els altres per a ser ignorats o perjudicats, la llum al final del túnel no sembla 
propera, tot i els tímids intens d’alguns regidors i del secretari de revertir la deriva dels últims 
anys. El canvi de tarannà es mínim i molt forçat, però creiem que arribarà ben aviat, i no per 
gust, si no per força, des del nostre grup treballem per a que sigui ràpid i efectiu. 
 
Cal recordar que en el nostre consistori, contràriament al que disposa la llei al respecte, l’abús 
de poder fa que se’ns negui la participació en els mitjans  informatius municipals, tanmateix, no 
es compleixen els mínim democràtics de permetre 
votacions de mocions tot i tenir majoria absoluta, 
mocions com les presentades “per l’apertura de 
les piscines municipals” o “la gravació dels 
plens”. Fets que no deixen de ser un menys preu 
continuat a la mostra tasca d’oposició. 
 

Gravació dels Plens 
Els nostre grup, després de les negatives a poder 
enregistrar els plens de forma oficial, degut als recurents desacords, descuits o inclús comentaris 
que tergiversaven el contingut del que s’havia expressat al ple, va decidir,  tal com autoritza la 
jurisprudència, a gravar-los de forma particular. 
L’abús d’autoritat va ser notable el primer dia, amb greus intents per part del Sr. Batlle i del 
Secretari d’impedir la gravació, en un clar exercici de manca de transparència. 
 

Contenciosos i despeses jurídiques 
Durant aquest any totes les resolucions dels contenciosos que té entre mans el nostre 

Ajuntament, han fallat contràriament als seus arguments, 
tant pel que fa al contenciós amb el Consell Comarcal com 
amb els particulars. La reacció del nostre Batlle, lluny de 
deixar el que ja no hauria d’haver començat, ha estat com 
sempre sol fer, pilotes endavant, recurs darrere recurs, 
despeses i més despeses, a veure si passa el temps i podem 
arribar fins les properes eleccions.  
Tot això, sols serveix per fer la bola més i més gran, però, 
fins quan? quant ens costarà de més als veïns i veïnes i a la 
comarca? El 2019 les despeses jurídiques compromeses són 
de més de 16.000 €, i tot apunta que la xifra ha augmentat el 
2020 i que es pot triplicar el 2021. 
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Taxa de Clavegueram 
Aquest any s’ha aplicat una nova taxa, la de clavegueram, en l’afany recaptatori al que ja estem 
acostumats. Volem puntualitzar que aquesta taxa sols està present a la Segarra en 5 municipis 
de més habitants, o que disposen de depuradora, i amb un import molt menor. El primer rebut 
s’aplicà indiscriminadament a usuaris que no disposen de clavegueram, fet que es va rectificar 
després de denunciar-ho el nostre grup com altres particular alertats.  
 

Preu de l’aigua 
No és cap novetat, dir que Sant Ramon té 
l’aigua amb un preu molt elevat, per una llar 
normal el preu pagat al nostre municipi es 
dels  més cars de la comarca, no tant pel 
preu del primer o segon tram, que és 
semblant als demés municipis. Al sumar els 
càrrecs fixes, el preu final es dispara, tal és 
el cas de la connexió al canal, que 
actualment és de 26,76 €/m³, càrrec que sols 
s’aplica al nostre municipi, doncs la 
connexió la paga el Consell Comarcal i està 
inclosa al preu que ens facturen en alta. Tot sumat amb la taxa de clavegueram (0,18 € m³) i el 
manteniment (12 €), fa que com a resultat tinguem l’aigua de les llars al preu màxim de la 
comarca. 
 
Un altre exemple és el que es declarà pagat el 2019 en concepte d’aigua al Consell, més de 
84.300 €, aquesta dada, però, es contradiu amb els 208.000 € pagats pels veïns del municipi en 
aquest concepte, això no es subvencionar es fer negoci. De fet, d’algun lloc han de sortir els 
diners dels contenciosos. 
 

Peguntes sense resposta 
Enguany, i degut als retards en la convocatòria dels plens ordinaris, doncs sols se n’ha fet 2 dels 
4 obligatoris per llei, s’ha evitat el control municipal. Tot i això, el nostre grup ha realitzat 
nombroses preguntes (prop de 90) que en la gran majoria dels casos no han obtingut resposta 
per part del nostre batlle, i sols alguna petita resposta per part d’altres regidors, fet que agraïm.   
 
La justificació de la no resposta per part del Sr. Alcalde, és que “en les preguntes ja dirigíem la 
resposta”. Aquesta suposició i la no contesta, evidencien que els fets que motivaven les nostres 
preguntes eren certs, al no desmentir-los ni explicar-los. Sovint, un silenci val més que mil 
paraules, de fet, si fèiem la pregunta és per quelcom que ja sabíem. 



4 

 

Parcs Eòlics 
Aquest any, al nostre municipi s’han projectat dos parcs eòlics d’entre 9 i 10 aerogeneradors 
de gran magnitud. El nostre grup, en el moment de tenir coneixement dels projectes, ens 
n’hem informat fent diferents comunicats informatius per intentar divulgar els diferents 
projectes en la mesura de les nostres possibilitats, a la ciutadania i particulars que ho han 
sol·licitat. Degut a que els projectes en tramitació ens afecten, trobem greu que,  després 
d’haver passat un any, el nostre alcalde no hagi fet cap nota informativa o exposició pública 
per informar-ne els veïns i veïnes. Aquesta circumstància pot fer  augmentar els rumors de 
negociacions poc transparents i amb interessos econòmics ocults. Hi ha moltes més energies 
alternatives a més de l’energia eòlica, tanmateix, cal remarcar que ni l’energia solar ni la 
biomassa, no reben cap suport ni ajut al nostre municipi. 
 
 
 
 
 

 

Pèssim servei als veïns 
El pèssim servei als veïns podria ser per culpa de la pandèmia, però la veritat és que no és un fet
exclusiu d’aquest any, els centenars d’instàncies que se’ns contesta, permisos que no arriben 
mai, documentació paralitzada, resolucions contradictòries, augment injustificat de la 
burocràcia, falta de voluntat de resolució, inclús en alguns casos sembla persecució personal...  
 
Tanmateix, hi ha qui podria atribuir aquest fet a la de falta de personal, però cal recordar que el 
pressupost municipal en l’apartat de personal per el 2020 va sobrepassar els 180.000 €. Cal 
incidir en que el nostre ajuntament té secretari i arquitectes propis, i no utilitza el servei de SAT 
del Consell, al· legant poder disposar d’un millor servei. No serà que el problema és el nostre 
alcalde, que en lloc de solucionar problemes, en crea de nous i més greus? Cal arribar a 
denúncies per tal de que et facin cas? 
 
Els fets citats anteriorment, fan que molts veïns desisteixin o tirin per el dret fent obres sense 
que arribi el permís o saltant-se l’administració municipal. En altres casos, es decideix marxar 
del municipi, no fer l’obra o tirar enrere l’activitat prevista. 
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Diferència de criteris (piscina-festes populars) 
Cal ressaltar que durant aquest any, amb l’aparició del Covid-19, les activitats previstes s’han 
trasbalsat, modificant-se o suprimir-se. En el nostre municipi ens sobta l’afany de fer sí o sí, les 
activitats musicals o culturals, i alhora, la negativa rotunda a obrir les piscines municipals. En el 
darrer cas es buscava tots els inconvenients per no obrir i en el altre es minimitzaven els perills.  
 
Ha estat tant l’interès en fer els actes musicals, que si fóssim mal pensats podríem arribar a 
imagina que el nostre alcalde hi té 
alguna comissió.  
 
Des del grup d’ERC-AM Sant Ramon, 
volem agrair al tinent d’alcalde Josep 
M. Ribera el fet d’assumir la 
responsabilitat d’obrir les piscines. 

 

 

 

Fenòmens paranormals 
Un altre fenomen absolutament sorprenent o paranormal, és la desaparició de gossos abandonats 
i la seva aparició a molts quilòmetres, com exemple lligats a un arbre a la protectora de Tàrrega
(foto) o prop de la protectora d’Òdena per la carretera. 
 
Aquest fet s’ha reproduït 
mínim en dues ocasions, un 
fenomen paranormal com 
aquest i d’aquesta magnitud té 
d’estudiar-se per Iker Jiménez 
a “Quart Mil· lenni”, o qui sap 
igual després del “Foraster” de 
TV3, també sortirem en altres 
cadenes. Però això si, 
recordeu,  SOU MOLT 
BONA GENT. 
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Modificació parcial del POUM 
Durant aquest any s’ha aprovat una modificació del POUM que afecta a la zona de la carretera 
de Gospí i la zona esportiva, en el corresponent ple, el nostre grup va fer les següents 
conclusions de la modificació: 
 

a) El model urbanístic proposat, atenent-nos a l’oferta actual, no és l’idoni. 
b) La impossibilitat de vendre o edificar en una sola parcel·la sense urbanitzar el conjunt, 

fet que en poblacions grans seria normal, en pobles con el nostre és un greu impediment. 
c) No és idoni ni viable la proposta fins que no es doni sortida i rentabilitat a la gran bossa 

de sol urbà actualment projectat. 
d) No contempla, ni soluciona, la inexistència d’habitatge multi-familiar (pisos) que és el 

que realment està demandant el municipi i ni tant sols està previst. 
e) Cal substituir la qualificació de Subclau “E5” per la de “E1” en cas d’estar destinats als 

usos que es comenta. 
f) No s’aprofita la modificació del POUM per ampliar-lo i poder disposar d’un mínim de 

sòl industrial bàsic tant necessari al municipi, tal cosa vol dir que ja no es farà res al 
menys en 4 anys. 

g) En cas d'urbanització d’aquesta zona, pot perjudicar als propietaris del terreny i d’altres 
zones urbanes existents o crear greuges comparatius. 

h) L’elecció dels equips esportius i la ubicació tindria de disposar d’un estudi més complert, 
no fer per fer o gastar per gastar. 
                      - Alguns elements seria millor situar-los en altres emplaçaments actuals, 
                        per exemple tenint en compte l’edat a què es destina cada equipament  
                        per situar els equips destinats a infants de curta edat o gent d’edat dins  
                       del nucli urbà. 
                      - Alguns ja es podien posar ara a la zona verda de la font, tal com  
                        es preveu. 
                      - Altres, millor inclús desestimar-los, recordem que estem en uns nuclis 
                        petits envoltats de natura, camins i zones verdes naturals per gaudir.  
                      - Seria molt important posar al dia els equipaments actuals i augmentar- 
                        ne els seus usos, per exemple el camp de futbol o el poliesportiu. 

i) No soluciona ni aporta llocs per equipaments coberts o de reunió de joves, que és el que 
falta al municipi. 

j) No preveu futurs equipaments educatius o ampliacions dels actuals.  
 
 



7 

 

Els diners on aniran a parar el 2021? 
 

Al pressupost municipal per al 2021 es preveuen les següents despeses:  
 

1. Despeses personal 225.321€ (26%) 

• Secretari: 45.000€. 

• Alcalde: 25.000€. 

• Regidors (govern): + de 9.000 €. 

• Arquitecte Municipal: 12.170€. 

• Resta despeses en personal 
134.151€. 

2. Despeses en béns corrents 
371.547,87€ (43,5%). 

3. Transferències corrents 143.360,00€ 
(16,8%). 

4. Inversions reals 113.130,21€ 
(13,23%). 
 

Cal destacar l’augment de més del doble en 
el pressupost 2021 en l’apartat de Secretar-
Interventor, esperem que aquest augment 
sigui proporcional a la solució de molts del 
problemes i retard habituals al nostre 
municipi, sigui com sigui tal com ja li hem dit en diferents ocasions “moltes vegades els diners 
no fan profit”. Sols caldria preguntar-nos:  
 
- Com ho fan els altres ajuntaments per tenir les coses al dia amb menys de la meitat de la 
despesa? 
- Aquest increment, és per posar les coses al dia o per tapar el embolics de l’alcalde? 
 
A l’apartat de despeses de personal cal recordar que en els últims 3 anys (2019-2021) hi ha 
hagut un augment de + de 55.000€ i en el pressupost del 2021 ja estarem prop de 450 € per 
habitant. Amb les despeses de personal de les més altes de la comarca per habitant, tenim un 
bon servei? 
 
Igualment, l’import corresponent al servei de neteja és de 23.600€, pràcticament el doble de fa 2 
anys. Ens preguntem: està el doble de net? el cost del lleixiu és tant elevat? 
 
Les despeses jurídiques ja preveuen per al 2021 uns 15.000 €, xifra que es quedarà, lògicament 
molt curta, degut als nombrosos processos judicials oberts i en que les resolucions són 
contràries. 
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Els diners d'on vénen?  
En el pressupost municipal per al 2021 el 57% (prop de 
475.000€) sortiran de la butxaca dels veïns amb les 
taxes i impostos que pagarem, més de 251.000 € en 
impostos directes i indirectes i més de 223.000€ en 
taxes i altres ingressos. Si el pressupost del 2020 el 
dividim per habitant, sortíem a un import de 933,19 
€/hab. La més alta de la Segarra. Aquesta xifra en els 
últims anys ha sofert un fort augment de més de 
150.000€ (un 50%), principalment en l’IBI. 
 
Caldria puntualitzar que la resta de diners que arriben, 
tanmateix són impostos que hem pagat en altres 
conceptes, IVA, begudes alcohòliques, tabac, Renda... 
Res és gratuït, tot es paga. 

 

Desitjos per al 2021 
Des del nostre grup municipal volem agrair a la resta dels membres de la llista electoral i més 
persones que col·laboren amb nosaltres per aconseguir que aquest 2021 puguem disposar d’un 
ajuntament més transparent, just, amb igualtat de tracte, sense favoritismes ni nepotisme, 
desterrant prepotències, i es puguem posar llum a les nombroses ombres, amb un servei eficient
i obert a tota la ciutadania, poder treballar per esvair sospites en lloc de crear-ne.  
 
Desitgem que el nostre treball serveixi per desterrar del nostre municipi paraules com la 
prevaricació o l’abús de poder, per uns impostos justos i que el seu destí sigui uns serveis de 
qualitat i no per “fer amics o negocis”. 
 
Desitgem que la llum del Nadal no s’apagui en el nostre municipi durant tot l’any, que ens 
il· lumini i ens guiï en l’encert de les nostre decisions.  
 

 


