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❘ LLEIDA ❘Ahir va fer just un any
(l’11 de juny del 2011) que es
van constituir els nous ajunta-
ments i governs locals que re-
giran la gestió de cada munici-
pi fins a mitjans del 2015. I ha
sigut, per a molts alcaldes, un
any horribilis per la situació de
crisi inacabable i que en aquest
període ha afectat l’últim nivell
de l’Administració: la local.
Dràstiques reduccions a les par-
tides d’inversions i noves obres
(la major part de pressupostos
han deixat aquest capítol gai-
rebé a zero i només amb l’im-
prescindible), augment de ta-
xes en determinats serveis (com
l’increment de fins al 200 per
cent a les guarderies), reducció
del personal (alguns consisto-
ris ja comencen a prescindir dels
serveis tècnics) i retallades en
les despeses corrents (personal
i manteniment), entre molts al-
tres ajustos que ja han aplicat.
Per si no fos prou, els munici-
pis han vist anul·lades i reduï-
des les subvencions de la Ge-
neralitat (cas de les guarderies)
i tenen pendent de cobrament
uns quants milions de la matei-
xaAdministració autonòmica.

I no només això. Perquè la
incertesa plana sobre el futur
del món local, les seues compe-
tències, el seu finançament, la
seua estructura actual i la se-
ua independència sobre les ad-
ministracions superiors. De fet,
el Govern central ja ha imposat
diverses mesures per sanejar els
comptes municipals, la princi-
pal d’aquestes està destinada a
pagar els deutes a proveïdors a
través de crèdits que els ajun-
taments hauran de tornar en
deu anys (amb dos de carència)
a un interès del 5 per cent. Un
total de 119 consistoris dels 231
existents a Lleida s’han acollit
a aquest pla, que ha permès pa-
gar ja gairebé en la seua totali-
tat els més de setanta milions

Ajuntaments: començar de zero
Els actuals consistoris, constituïts fa just un any, han trobat unes arques sense recursos i amb
deutes || Un total de 119municipis de Lleida han demanat 70milions per pagar proveïdors
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que aquests ajuntaments de-
vien a les empreses de béns i
serveis contractades (vegeu el
quadre superior). Fins ara, la xi-
fra que havia transcendit eren
38 milions d’euros (entre els
18,5 de Lleida ciutat i 19 mili-
ons més de capitals de comar-
ca).

La xifra oficial facilitada ahir
pel Govern gairebé duplica la

dels grans i mitjans municipis
de Lleida. Però això no és a can-
vi de res: a més de tornar els
préstecs esmentats, els munici-
pis hauran de complir un sever
pla d’ajust per controlar el dè-
ficit.Altres mesures que el Go-
vern central ha imposat als
ajuntaments són augmentar el
gravamen de l’impost de béns
immobles un 10 per cent, a més

de plantejar la fusió de munici-
pis com a mesura per aprimar
l’Administració local (una co-
sa ara matisada).

D’altra banda, ahir va trans-
cendir que la reforma de la llei
de bases del règim local podria
deixar els municipis de menys
de 20.000 habitants sense com-
petències en educació i en sa-
nitat (a Lleida, tots menys la ca-

pital) i també podria ordenar a
les diputacions assumir la ges-
tió de serveis obligatoris també
en municipis de menys de
20.000 habitants. Una reforma
en tota regla del món local com
ha funcionat des de la constitu-
ció dels consistoris democràtics
el 1979, quan va començar el
boom de les infraestructures lo-
cals.

UP demana abaratir obres
del Segarra-Garrigues

REGADIUPROJECTES

❘ LLEIDA ❘ El sindicat Unió de Page-
sos va denunciar ahir que els se-
cans semiàrids de Catalunya, a
l’est del pla de Lleida, han sigut,
un any més, la zona en què els
cereals més han registrat la fal-
ta de pluges, després de l’escas-
sa producció que van tindre l’any
passat, també per culpa de la se-
quera. El responsable de cereal
d’Unió de Pagesos,Alejandro
Domingo, va fer balanç ahir de
les pèrdues del sector (vegeu la
pàgina 22) i va afirmar que l’ar-

ribada al pla de Lleida de l’ai-
gua del Segarra-Garrigues tam-
poc és la solució. Si bé va reco-
nèixer que en el reg de suport
podria garantir les collites, el sin-
dicalista va afirmar que el preu
de l’aigua fixat per al Segarra-
Garrigues és “car”, i fa que els
productors de cereal s’ho ha-
gin de pensar molt per transfor-
mar les finques al regadiu.Així
mateix, va reclamar més facili-
tats per a la inversió inicial que
ha de fer l’agricultor.

El Govern adjudica 16pisos socials aMollerussa■ L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va ad-
judicar ahir 16 pisos de protecció oficial a Mollerussa, situats al CamíVell de Miralcamp. Es trac-
ta de pisos de lloguer amb opció de compra. El preu va de 244,99 a 287,84 euros.

Barcelona 156 310.695.541 52.338 5.205 1.005 3.991 209

Girona 111 73.515.997 15.145 2.151 485 1.578 88

Lleida 119 70.599.532 17.659 1.909 447 1.376 86

Tarragona 106 181.155.425 36.007 3.319 759 2.373 187

Total Catalunya 492 635.966.494 121.149 11.004 2.636 8.095 273

Total Espanya 3.774 9.263.151.895 1.715.121 106.283 36.904 68.768 611
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«Ha sigut un any
difícil. Ara hem de
generar activitat per
crear ocupació»

ÀNGEL ROS
ALCALDE DE LLEIDA

«Els ajuntaments som
la clau. Si en sortim,
d’aquesta, serem
un exemple»

MARC SOLSONA
ALCALDE DE MOLLERUSSA

«Ha sigut un any dur i
encara hi ha incertesa
sobre el futur i les
competències»

VÍCTOR ORRIT
ALCALDE DE TREMP

«La gestió del dia a
dia ha estat costosa,
però no renunciarem
a donar serveis»

ROSAMARIA PERELLÓ
ALCALDESSA DE TÀRREGA

«Els exalcaldes van
tindre seny.Hi haurà
restriccions però
sóc optimista»

RAMON ROYES
ALCALDE DE CERVERA

«Hem hagut de
lluitar per cada
subvenció. El futur
és incert»

LLÀTZER SIBÍS
ALCALDE DE SORT

«No hem traslladat els
nostres problemes al
ciutadà. Haurem de
racionalitzar despeses»

JOSEPMARIA ROIGÉ
ALCALDE DE BALAGUER

«Ha sigut l’hora
d’ajustar les despeses.
Ara toca recuperar la
capacitat inversora»

ENRIC MIR
ALCALDE DE LES BORGES

«Haurem de prioritzar
serveis: conservar-ne
alguns i redimensionar-
ne d’altres»

ALBERT ALINS
ALCALDE DEL PONT DE SUERT

«Ja vam notar la crisi
a final de mandat.
Cal reduir les despeses
corrents»

ALBERT BATALLA
ALCALDE DE LA SEU

«Ha sigut un any per
replantejar serveis.
Estem pendents del
que digui Madrid»

DAVID RODRÍGUEZ
ALCALDE DE SOLSONA

«Vivim reformes
històriques i el
ciutadà valorarà
la bona gestió»

ÀLEXMOGA
ALCALDE DE VIELHA
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Imatge de la seu d’Hisenda a Lleida.
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