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OPINIONS

Francesc
Fabregat
PLA D’URGELL

■ En qualsevol cas sempre hi hau-
ria d’haver un president polític i dos
o tres persones al seu equip. Perquè
els acords del ple del consell d’alcal-
des hauran de traduir-se després en
accions del dia a dia i per fer-ho fa
falta un grup de persones per a
aquestes tasques.

Adrià
Marquilles
SEGARRA

■ Penso que tot es pot millorar i
optimitzar. El consell d’alcaldes pot
ser un lloc de decisions polítiques.
No obstant, al final serà necessària
l’existència d’un grup de set o vuit
persones que executin les decisi-
ons.

«Poques coses poden explicar des de la Meseta
als nostres alcaldes»

Vostè ha sigut especialment
crític amb les reformes de l’Ad-
ministració local que promou
l’Estat, i també amb les del
Govern. Ara, la Generalitat
proposa substituir els plens
dels consells pels consells d’al-
caldes...
No veig malament aquest can-
vi. Quan jo era president del
Pla totes les coses havien de
tindre el vistiplau dels alcal-
des. Però crec que dir que eli-
minar els plens suposarà un es-
talvi és com un brindis al sol.
Perquè alcaldes i determinats
càrrecs dels consells tenen as-
signació, però la majoria no.
El Govern central proposa de-
legar competències i funcions
de determinats municipis a les
Diputacions...
Això és un atemptat de l’Estat
a l’autonomia municipal. Els
ajuntaments han conformat
una imatge de país. La Dipu-
tació, amb un estudi, ha de-
mostrat que els més petits són
els que estan més sanejats. El
Govern vol recentralitzar. Po-
ques coses poden explicar des

de la Meseta als nostres alcal-
des.
Segons les dades facilitades
pel ministeri d’Hisenda dijous
passat, el dèficit generat pels
ajuntaments a l’Estat espanyol
és del 0,2 per cent; l’Estat, del
3,83, i el del conjunt de les co-
munitats, de l’1,73 per cent,
però sembla que aquí els únics
culpables són els ajunta-
ments...

Sí, i són els que reben menys
recursos.Aquestes xifres indi-
quen que en el conjunt de
l’Estat els ens locals causen
el cinc per cent del dèficit;
l’Estat, el setanta-cinc per
cent i la resta, les comuni-
tats autònomes. Si hi ha algú
que no genera dèficit són els
ajuntaments. I això amb l’ele-
vat nivell de serveis que pres-
ten.

La Generalitat obre la porta a crear noves
comarques si això no suposamés despeses
Alhora, vol eliminar els plens dels consells || Els ens locals només generen el 2012 el 0,2% del dèficit
total de l’Estat, molt menys que l’Administració central (3,83%) i les comunitats (1,73%)

ADMINISTRACIONS LA REFORMA DELS ENS LOCALS

J. GABERNET/R. RAMÍREZ
❘ BARCELONA ❘ El secretari de Co-
operació i Coordinació de les
Administracions Locals, Joan
Cañada, va sorprendre ahir a
l’anunciar que la Generalitat
obrirà la porta a la creació de
noves comarques a Catalunya
en l’avantprojecte de llei de go-
verns locals. I amb això, previ-
siblement, cada comarca neces-
sitarà un consell per al seu go-
vern, igual que les altres.
L’anunci el va fer Joan Cañada
en una entrevista a Europa
Press, en què va indicar que
d’aquesta forma es donarà res-
posta a una demanda que exis-
teix des de fa anys en algunes
zones de Catalunya (com al Se-
gre Mitjà en el cas de Lleida).
No obstant, Cañada va eludir
concretar el llistat de possibles
noves comarques. Sí que exis-
teix un documentat de l’any
2000, l’anomenat informe Ro-
ca, que proposava passar de les
41 comarques actuals a les 47
incorporant-hi el Segre Mitjà,
el Moianès, l’Alta Segarra, el
Baix Llobregat Nord, laVall de
Camprodon i la Selva Maríti-
ma. Esquerra, que recolza el
Govern de CiU, està d’acord a
crear més comarques.

L’anunci es produeix en el
context de l’anunci de la Gene-
ralitat d’aprovar una nova llei
de governs locals, que en el cas
de les comarques preveu elimi-
nar dels plens dels consells i
substituir-los pels consells d’al-
caldes. La majoria de presidents
d’ens comarcals de Lleida (ve-
geu la dreta) estan d’acord en
aquesta variació, encara que la
supediten al fet que es mantin-
gui un equip o comissió de ca-
ràcter polític que s’encarrega de
fer propostes als alcaldes i exe-
cutar el dia a a dia de les tasques
de cada consell. Per la seua part,
l’Estat està collant cada vegada
més els ajuntaments per retallar
despeses i, en aquest sentit, el
15 de febrer va aprovar l’avant-
projecte de l’Administració lo-
cal, que retalla els sous als al-
caldes i buida de competènci-
es els ajuntaments, a més de pre-
veure el traspàs de serveis de
petits municipis a les diputaci-
ons. I tot això malgrat que les
administracions locals són les
que generen menys dèficit en
conjunt. Segons les dades d’Hi-
senda, aquests ens van tancar el
2012 amb un dèficit del 0,2%,
molt per sota de l’Administra-
ció de l’Estat (3,83%), de les au-
tonomies (1,73%) i de la Segu-
retat Social (0,96%).

S’estavella un helicòpter al Solsonès
i els tres ocupants en surten il·lesos
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Espadaler diu que els sometents són
“perillosos” i no els empararan
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Llàtzer
Sibís
PALLARS SOBIRÀ

■ El plantejament no m’agra-
da. Un consell d’alcaldes només
pot arribar a ser perillós per-
què, en determinades situaci-
ons, i si està format per moltes
persones, corre el risc de ser
un lloc d’excessives discussi-
ons.

Joan
Ubach
PALLARS JUSSÀ

■ Hi haurà una participació més
activa. L’alcalde és el que té més
coneixement del seu municipi.
Però penso que hi hauria d’ha-
ver certes figures, com el presi-
dent, el gerent i una junta coor-
dinadora, que seran necessàries
per a la feina del dia a dia.

Joan
Solà
SOLSONÈS

■ És important que el Govern
aposti pel consell d’alcaldes
perquè són els principals actius
de la comarca. Es manté l’equi-
libri territorial i també hi haurà
un avantatge: els municipis
estaran plenament represen-
tats.

Pau
Cabré
SEGRIÀ

■ Substituir el ple actual pel
consell d’alcaldes no em sembla
una mala solució, però si s’aplica
el vot ponderat, no hauria de ser
només en funció de la població,
sinó que hauria d’incloure factors
de correcció com ara nuclis i su-
perfície.

JosepAntoni
Troguet
ALTA RIBAGORÇA

■ A la Ribagorça només el presi-
dent cobra per dedicació parcial.
Suprimir els consellers és renunci-
ar a l’actiu que suposen una sèrie
de persones que treballen sense
més cost que el pagament de qui-
lometratge i assistència a plens.

Juli
Muro
LES GARRIGUES

■ Té sentit que el consell d’alcaldes
substitueixi l’organització actual, el
consell és un ens per prestar serveis.
No obstant, ni les reformes de l’Es-
tat ni les del Govern aborden el fi-
nançament local. Als ens locals els
carreguen d’obligacions sense do-
tar-les de recursos.

RosaMaria
Mora
URGELL

■ Seria necessari que s’escolti
als presidents dels consells. Ens
agradaria participar en aquests tre-
balls. Els presidents dels consells sa-
ben el que passa a cada organisme
i a cada comarca. L’experiència té un
plus.

JoanReñé
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ

Pere
Prat
NOGUERA

■ S’hi pot guanyar amb el con-
sell d’alcaldes, perquè és una co-
sa incoherent que algú que esti-
gui a l’oposició al seu municipi
estigui al consell. Sí que faria fal-
ta una comissió que organitzi
l’ens i que faci les seues propos-
tes al consell d’alcaldes.

Jesús
Fierro
ALT URGELL

■ Tot canvi té alguna cosa posi-
tiva i negativa. A l’Alt Urgell, el
que diuen els alcaldes es com-
pleix. Un òrgan constituït només
per alcaldes té el risc que cada
un escombri cap a casa seua. Els
consells no s’han de qüestionar.

Rosendo Manrique
Resaltado

Rosendo Manrique
Resaltado


