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El pla d’ajust presentat per l’ajuntament d’Almacelles, a la imatge, també ha estat avalat per Hisenda.

La Generalitat deumés de centmilions
d’euros als ajuntaments i consells de Lleida
Llumverda delministeri d’Hisenda als plans d’ajust presentats per les capitals de comarca, excepte el del
Pont de Suert || Balaguer i Solsona eludeixen dedicar els romanents de tresoreria a pagar deute
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H.C./AGÈNCIES
❘ LLEIDA ❘ La vicepresidenta de la
Generalitat i consellera de Go-
vernació, Joana Ortega, va xi-
frar ahir el deute de la Genera-
litat amb els ajuntaments de
Lleida en 59 milions d’euros, i
amb els consells, de 42,5 mili-
ons. En una compareixença al
Parlament, Ortega va reconèi-
xer que l’Executiu català deu
a ajuntaments i consells de Ca-
talunya més de 550 milions
d’euros (obligacions a 31 de de-
sembre del 2011 actualitzades
a l’abril): 281,5 a Barcelona;
116 aTarragona, 101,5 a Lleida
i 92 a Girona.Aquestes xifres,

desconegudes fins ara amb
aquesta precisió, es mitiguen
amb les aportacions extraordi-
nàries de les diputacions, que
han avançat 211 milions a les
administracions locals (16 a Llei-
da). La previsió de la Generali-
tat és saldar més deute en la se-
gona quinzena de juny.

D’altra banda, el ministeri
d’Hisenda ha avalat els plans
d’ajust presentats per la majo-
ria de les capitals de comarca
excepte el del Pont de Suert, a
l’ajuntament del qual ha dema-
nat informació addicional.

Segons han confirmat els al-
caldes, tenen el vistiplau per

A.A.

portar a terme les mesures
d’ajust i sanejament els consis-
toris de Lleida,Mollerussa,Tàr-
rega, Balaguer, les Borges Blan-
ques iTremp,mentre que la Seu,
Solsona,Vielha i Sort no van
presentar cap document al no
necessitar-ho, segons els respec-
tius edils.

La confirmació d’aquests
plans (que també han rebut
ajuntaments com els d’Almace-
lles i Benavent de Segrià) habi-
lita els ajuntaments per contrac-
tar crèdits a 10 anys per al pa-
gament de factures a proveïdors.
Els ajuntaments tenen ara fins
al 15 de maig per aprovar la

concertació d’aquestes opera-
cions, que tindran un termini de
devolució de 10 anys (els dos
primers de carència) al 5% d’in-
terès.A partir d’aquesta data,

els proveïdors començaran a co-
brar.

Només entre les capitals de
comarca de Lleida el deute es-
timat amb els contractistes ar-
riba als 37 milions (18,7 de Llei-
da ciutat). En el cas del Pont de
Suert, l’alcalde,AlbertAlins, va
explicar que Hisenda ha sol·li-
citat aclariments sobre el pla
d’ajust de l’ajuntament.Alins va
confiar a superar aquest tràmit
pròximament. Per la seua part,
almenys els ajuntaments de Sol-
sona i Balaguer han incorporat
romanents de tresoreria als pres-
supostos per poder destinar-los
a despesa corrent.

Recoder accepta la creació de
peatges tous per a les autovies
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Ecojardí d’Alpicat obre demà
amb un centenar d’expositors
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El Poder Judicial debat
la supressió de partits

JUSTÍCIAORDENACIÓ

❘ LLEIDA ❘ El Consell General del
Poder Judicial, màxim òrgan de
govern de jutges i tribunals, de-
batrà avui en sessió plenària l’in-
forme dels serveis tècnics que
planteja una reestructuració del
mapa judicial a l’Estat, que a
Lleida suposarà l’eliminació de
dos partits judicials del pla per
agrupar els actuals de Lleida,
Balaguer i Cervera en un.

Això suposaria que els tres
jutjats de Balaguer i els dos de
Cervera s’unirien als 17 de Llei-

da en una mateixa seu, previsi-
blement a la capital.

La mesura, que es repeteix
a totes les províncies, ha gene-
rat malestar al sector judicial.
Per la seua part, el Col·legi
d’Advocats va expressar la set-
mana passada en una circular
interna que si es confirma el pro-
jecte plantejarà la seua oposi-
ció més enèrgica a aquesta agru-
pació. Cervera i Balaguer tam-
bé van rebutjar aquesta possi-
bilitat.

Aran limita l’accés al bosc amb cotxe i
prohibeix que les caravanes hi facin nit

SENSE PLANS

La Seu, Solsona, Vielha
i Sort no requereixen
plans d’ajust, segons
els ajuntaments

NORMATIVAMEDINATURAL

LADADA

❘VIELHA ❘ El ple del Conselh Ge-
nerau d’Aran va aprovar ahir
l’ordenança que regula l’accés
motoritzat al medi natural per
pistes i camins, que limita la
circulació a vehicles que pesin
fins a 3,5 tones i ho prohibeix
a la resta.Al límit d’aquesta
prohibició se situen (amb pe-
sos de 3,5 tones) els vehicles
de sis metres de longitud i nou
places de capacitat, que sí que
podran circular pels camins
d’Aran.

Pel que fa als vehicles més
pesants, la normativa estableix
una excepció per a les autoca-
ravanes, a les quals permet cir-
cular però no aparcar als ca-
mins perquè els seus ocupants
passin la nit. L’ordenança va
rebre l’aval del CDA i el PRAG
i l’abstenció d’Unitat d’Aran.
El ple també va aprovar dema-
nar a la Comissió Filatèlica de
l’Estat l’emissió d’un segell de
commemoració dels 700 anys
de la Querimònia, el pròxim

2013. El síndic d’Aran, Carlos
Barrera, també va assenyalar
que els pressupostos del Con-
selh seran aquest mes, després
de negociar amb la Generali-
tat. En aquest sentit, el porta-
veu d’UA, Francés Boya, va de-
manar a l’equip de govern“va-
lentia” per reclamar al Govern
el seu deute ambAran i va afir-
mar que dels pressupostos au-
tonòmics es desprèn que el
Conselh li perdona l’aportació
de quatre milions.

37
MILIONS D’EUROS

És el deute reclamat pels con-
tractistes als ajuntaments de ca-
pital de comarca a Lleida.

HISENDALOCAL

Reformes
❚ El Govern central ha aprovat en
les últimes setmanes i mesos di-
versos decrets que tenen com a
objectiu el dèficit zero a l’Admi-
nistració pública. El pla de paga-
ment a proveïdors habilita línies
de crèdit a llarg termini a canvi
de sotmetre’s a severs plans
d’ajust que inclouen mesures
com la reestructuració de les
plantilles.

Seguiment
❚ Les operacions de crèdit tenen
l’aval de l’Estat, però si les enti-
tats locals no segueixen els plans
d’ajust o no paguen els crèdits, el
Govern central cobrarà aquest
deute de l’aportació als ajunta-
ments per la seua participació en
els ingressos de l’Estat.

Estalvi
❚ A més, els últims documents
enviats a la Comissió Europea,
pendents de desenvolupament,
preveuen durs plans d’estalvi a
les administracions locals per la
via de suprimir competències im-
pròpies i agrupar municipis. L’es-
talvi mínim seria en aquest cas
de 3.500 milions.

Preocupació
❚ Alcaldes de Lleida s’han mos-
trat preocupats per la possibilitat
que se suprimeixin municipis de-
penent de la seua població. A
Lleida, només cinc passen de
10.000 habitants i 162 dels 231
en tenen menys de 1.000.
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