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Imatge d’arxiu de la façana de l’ajuntament de Tàrrega.

SEGRE

R.R.
❘ LLEIDA ❘ La Generalitat ha conge-
lat ajudes per valor de 60.000
euros del pla únic d’obres i ser-
veis (PUOSC) a l’ajuntament de
Tàrrega per retards al retre els
comptes del 2010, després que
el termini per presentar-los ex-
pirés el passat 15 d’octubre.Ai-
xí ho va explicar l’alcaldessa,
Rosa Maria Perelló (CiU), que
va atribuir aquesta situació a un
error informàtic en la comuni-
cació a través d’Internet de les
dades a Governació. La prime-
ra edil va indicar que el consis-
tori espera resoldre aquest pro-
blema“en qüestió de pocs dies”
per poder rebre les subvencions.

Tàrrega està entre els 98 ajun-
taments lleidatans que no van
presentar els comptes del 2010
dins del termini establert, segons
un informe de la Sindicatura de
Comptes.A la llista també hi ha
Sort, el Pont de Suert, la Seu
d’Urgell i les Borges Blanques,
així com els consells comarcals
del Segrià, la Segarra, les Garri-
gues i el Pallars Jussà.

Alguns d’aquests ens locals
han presentat els comptes del
2010 després del termini. És el
cas de la Seu i les Borges, segons
l’informe de la sindicatura, que
assenyala que tambéAlcarràs,
Almacelles iAgramunt van pre-
sentar els comptes abans de fi-
nals del 2011. El consistori del
Pont també va assegurar haver
retut els comptes“del 2010 i del
2011”, segons l’alcalde,Albert

El Govern congela ajudes a Tàrrega
pel retard al retre comptes del 2010
El consistori ho atribueix a un error informàtic i espera resoldre’l en pocs dies ||
Gairebé100municipis i quatre consells comarcals deLleidavan incomplir terminis
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Alins. Quatre ajuntaments llei-
datans més van retre comptes
que l’òrgan fiscalitzador va con-
siderar “incomplets”.

Altres ajuntaments treballen
per regularitzar la situació, ja
que no sotmetre els comptes a
fiscalització pot suposar la con-
gelació d’ajudes com el PUOSC
o fons de cooperació local, en-
tre d’altres.

En aquest sentit, l’alcalde de
Sort, Llàtzer Sibís, va indicar que
el consistori està “a punt de pre-
sentar-los” i va assenyalar que
el Govern no ha retingut ajudes
al municipi fins ara per aquest
motiu. El nombre d’incompli-
ments del 2010 és inferior al de
l’any anterior (vegeu el desglos-
sament).

■ Els 98 municipis que no
van retre a temps els comp-
tes del 2010 suposen un 42%
del total de la província de
Lleida. No obstant, aquestes
xifres suposen una millora
respecte a la fiscalització
del 2009. El termini d’aquest
any va expirar a l’octubre del
2010 sense que 122 ajunta-
ments lleidatans (un 52% del
total) presentessin els comp-
tes. L’últim informe de la Sin-
dicatura de Comptes ratifi-
ca la tendència dels últims
anys a una fiscalització més

rigorosa a les comarques llei-
datanes.Així, l’exercici del
2008 es va tancar amb 200
dels 231 municipis de Lleida
que no van presentar a temps
els comptes.

Canvis de govern després
de les eleccions municipals
del 2011 i dificultats per pre-
sentar els comptes a quatre
òrgans fiscalitzadors diferents
(ministeri d’Hisenda, depar-
tament de Governació,Tribu-
nal de Comptes i Sindicatu-
ra de Comptes), entre els mo-
tius dels retards.

Menys incompliments en la
fiscalitzacióque l’anypassat

FORA DE TERMINI

Alguns municipis han

retut comptes fora de

termini però confien a

rebre ajudes del Govern

Oliana demana
la cessió del vell
quarter de la
Guàrdia Civil

MUNICIPIS

❘LLEIDA ❘ L’alcalde d’Oliana,Mi-
quel Sala, va demanar ahir
a la subdelegada del Govern
a Lleida, Inma Manso, que
l’Estat cedeixi a l’ajuntament
l’antic quarter de la Guàrdia
Civil perquè el municipi pu-
gui rehabilitar l’immoble o bé
que Defensa porti a terme la
restauració de l’edifici.

Així mateix, va sol·licitar
suport com a membre del
consorci Segre-Rialb per
avançar en la construcció dels
embarcadors previstos al pan-
tà de Rialb.Manso es va com-
prometre a traslladar aques-
tes peticions al ministeri de
Defensa i a la Confedera-
ció Hidrogràfica de l’Ebre
(CHE).

Thomas Cook ajorna al
2015 pagar el seu deute

❘ LLEIDA ❘ El tour operatorTho-
mas Cook, que va operar els
vols d’hivern aAlguaire, ha
anunciat un ajornament en el
pagament dels seus préstecs
per valor de 1.740 milions
d’euros fins al 31 de maig del
2015, després d’acordar una
pròrroga amb entitats finan-
ceres al mateix tipus d’inte-
rès.

Boí Taüll negocia un
acord amb creditors
❘ LLEIDA ❘ PromocionsTurístiques
de laVall SL, propietària de
BoíTaüll, ha iniciat negocia-
cions amb els seus principals
creditors bancaris per inten-
tar firmar en els pròxims me-
sos un conveni anticipat. Per
la seua part, empreses de la
Ribagorça han començat a co-
municar les quantitats que els
deu l’estació al jutjat mercan-
til número 5 de Barcelona.

Montilla es compromet a defensar
la continuïtat de l’acadèmia de Talarn

EXÈRCITFORMACIÓ

❘TREMP ❘ L’anterior president de la
Generalitat i ara senador, José
Montilla, es va comprometre
ahir aTremp a defensar la con-
tinuïtat de l’Acadèmia Bàsica de
Suboficials (AGBS) deTalarn,
després que l’exèrcit de terra
emetés ordre de tancar-la a par-
tir del pròxim mes de juliol.
Montilla va fer aquestes decla-
racions en el transcurs d’una re-
unió a la capital del Pallars Jus-
sà amb l’alcalde,Víctor Orrit, i
el seu homòleg deTalarn, Lluís

Oliva.També van participar en
la trobada el president del con-
sell del Pallars Jussà, JoanUbach,
i membres del comitè d’empre-
sa de l’acadèmia.

Montilla va recordar que el
futur de l’acadèmia militar es
tractarà en la pròxima comissió
de Defensa, la data de la qual
encara està per determinar, i que
s’han presentat diferents inicia-
tives parlamentàries perquè el
ministre, Pedro Morenés, acla-
reixi quines són les intencions

del ministeri. El senador va ex-
plicar que demanarà a Morenés
que exposi els resultats de l’in-
forme que prepara el Govern so-
bre la continuïtat de l’acadèmia
militar. Per la seua part, l’alcal-
de deTremp va recordar que per
a aquest any s’han convocat 580
places per a suboficials,més que
l’any 2011, i va expressar la con-
fiança que Defensa continuï im-
partint la seua formació aTalarn
“si no es vol contradir la lega-
litat vigent”.

MARTA LLUVICH (ACN)

Suport del senador i anterior president■ Montilla es va reunir
amb els alcaldes deTremp iTalarn, el president del consell del Pa-
llars Jussà i el comitè d’empresa de l’acadèmia militar.

Rosendo Manrique
Resaltado


