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Editorial

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

C
om tothom es deu ima-
ginar, a cap polític en la 
situació econòmica actu-
al, li agrada augmentar 

un impost o una taxa. En el passat 
ple municipal a la Seu d’Urgell es 
van debatre les ordenances fiscals, 
i al meu entendre es va produir un 
exemple del títol d’aquest article. 

Es van modificar diferents orde-
nances fiscals, entre elles, la que re-
gula la taxa de recollida d’escom-

braries. Aquesta taxa s’ha incre-
mentat un 4’7%, aquest increment 
ve donat per l’augment del cànon fi-
xat per la Generalitat, per tant, no 
és que sigui un caprici de la Man-
comunitat d’Escombraries de l’Ur-
gellet. El grup de Compromís x la 
Seu hi va votar en contra (el motius 
del seu sentit del vot no em corres-
pon explicar-los a mi), per tant, per 
l’aritmètica del consistori munici-
pal, el vot del nostre grup decidia si 
s’aprovava o no la modificació. 

Nosaltres vam recolzar la mo-
dificació, principalment, perquè 
si no es feia aquest augment hagu-
éssim generat un dèficit, que si no 
s’afronta quan toca, acaba supo-
sant un deute, que inexorablement 
acaba implicant un augment de la 
taxa molt més gran que l’actual en 
un futur, per corregir una mala ges-
tió, i d’això en tenim exemples ben 
propers. Un altra opció podia haver 
estat donar suport a compromís, 
impedint la modificació de la taxa, 
segurament, des d’un punt de vis-
ta electoralista, hagués estat més 
profitós o rentable pel nostre grup, 
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Quedem bé o 
som seriosos?

El dilema al Consell General 
sobre la situació de Bonet

venir d’un grup parlamentari di-
ferent del que era el seu, del libe-
ral, el mateix que va facilitar a SDP 
tenir una consellera amb total de-
dicació. I cal subratllar que el gest 
dels liberals va ser per a SDP (no per 
a Bonet) per demostrar la gratitud 
pel suport del partit progressista al 
candidat liberal a la Massana.

El Grup Parlamentari Liberal 
esperarà a la Junta de Presidents 
abans d’adoptar un posiciona-
ment oficial, però en la reunió de 
dimarts va quedar clar el senti-
ment majoritari de malestar per la 
decisió de la consellera general. Els 
liberals van cedir el 0,66 de la par-
tida pressupostària corresponent 

L
a decisió de Sílvia Bonet 
de deixar SDP i de seguir 
com a consellera a ple 
temps reobre un debat 
que sempre surt quan es 

donen aquestes circumstàncies al 
Consell General. Ha de deixar Bo-
net l’escó? De moment ella ha dei-
xat clar que no és aquesta la seva 
intenció i que vol mantenir el ma-
teix status, seguir a plena dedica-
ció i continuar al Consell d’Euro-
pa. Com va afirmar el president 
d’SDP, Jaume Bartumeu, no sem-
bla clar que es puguin fer les dues 
coses, doncs la condició de conse-
llera a ple temps (amb una millor 
remuneració) implica moltes ho-

res de feina a les comissions que di-
fícilment es poden fer si s’està a fo-
ra del país.

Bonet, però, no xocarà amb la 
intenció del seu company Víctor 
Naudi en aquest punt. Naudi no té 
previst reclamar la plena dedica-
ció per a ell. La discrepància li pot 

per completar el sou de parlamen-
tària a ple temps assignat a Bonet.

Tampoc des del PS es veu amb 
bons ulls la situació actual, perquè 
es tem que crei un precedents per 
al futur. I encara que no és el cas, si 
algun dia es dona el cas d’un conse-
ller trànsfuga és segur que aquest 
acudiria a l’hemeroteca per justifi-
car-se. Es tracta d’un tema espinós, 
però en unes eleccions generals i 
en la llista nacional el que té un 
valor electoral és el cap de la can-
didatura i el programa de govern. 
Bonet es va presentar sota el parai-
gües d’SDP i els votant volien una 
consellera socialdemòcrata, no in-
dependent.

però haguéssim fet un flac favor 
als nostres veïns i veïnes, que tard 
o d’hora haurien d’haver pagat el 
que ara no s’hagués afrontat per fal-
ta de valentia.

És lícit que cada partit defensi els 
seus interessos, però al nostre crite-
ri, en aquest joc polític no es pot hi-
potecar el futur de la nostra ciutat 
pels interessos d’un partit o un al-
tre, d’això també en tenim exem-
ples que tots hem de tenir ben pre-
sents. Una altra incongruència, o 
que almenys escapa del nostre en-
tendre, és com a l’assemblea de la 
Mancomunitat es va aprovar per 
unanimitat aplicar l’augment de la 
taxa a l’entrada de residus a l’aboca-
dor, però en canvi el representant 
de Compromís x la Seu va votar ne-
gativament que s’apliqués l’aug-
ment a la taxa de recollida, el que 
com he dit, amb els números a la 
mà és el mateix que acceptar que es 
generi un dèficit. Això per nosaltres 
no és seriós, i heus aquí el dilema, 
quedem bé o som seriosos? H
Portaveu del grup municipal d’ERC a la 
Seu d’Urgell
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